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Ihr [Juden] dürft kein Bild mitnehmen. 
[…] Für euch geschehen keine Wunder, 

bildet euch nichts ein.1 
 

L’image de l’homme est inséparable, 
désormais, d’une chambre à gaz… 

Georges Bataille2   
 

 

1. Vier bijzondere foto’s 

 

Ook al had elk nazi-concentratiekamp wel ergens een barak die als fotostudio was ingericht, 

toch was het de bewakers zelf – ook de hogere officieren – ten strengste verboden voor 

zichzelf foto’s te nemen. Wat dan ook aan fotomateriaal, genomen in de kampen door de 

nazi’s zelf is overgebleven is uiterst miniem, een aantal individuele kiekjes en twee heuse 

fotoalbums niet te na gesproken.3 Dat dit strikte beeldverbod door de gevangenen nog 

oneindig veel moeilijker te overtreden was, hoeft geen betoog. En toch beschikken we over 
                                                 
1  Gestapo officier tegen een oude Joodse vrouw terwijl hij haar een ‘brief met foto’ van haar dochter uit 
haar handen rukt, net vóór ze op transport naar Auschwitz wordt gezet. Geciteerd uit: Victor Klemperer (2005), 
Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Tagebücher 1942, Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag, p. 238 (notities 
van 8 september). De context van het citaat luidt: „Heute früh kam Frau Ziegler von der Gemeinde, wo sie die 
Transportherde nachtüber betreut hatte. […] Sie erzählte, wie eine alte Dame einen Brief ausgeliefert erhielt, als 
ein Gestapokommissar hinzukam. Der Brief war harmlos. Von einer Tochter. Aber das inliegende Bild der 
Enkelin wurde zerrissen: „Ihr dürft kein Bild mitnehmen.“ Und ein Satz lautete: „Vielleicht, Mütterchen, sehn 
wir uns doch noch einmal, es geschehen ja Wunder.“ Der Kommissar, der laut las, kommentierte: „Für euch 
geschehen keine Wunder, bildet sich nichts ein“.  
2  G. Bataille (1988), Œuvres complètes XI : Articles I : 1944-1949, Paris : Gallimard, p. 226 
3  Een van die albums is de zogeheten ‘Lili Jacob album’: Israel Gutman & Bella Butterman (red.) 
(2005), Het Auschwitz Album. Reportage van een transport, Laren : Uitgeverij Verbum 2005. Recent (2007) is 
een tweede fotoalbum boven water gekomen, dit keer met foto’s door en van nazi-officieren in Auschwitz. Die 
toont hen hoofdzakelijk tijdens allerlei vrije tijd-activiteiten; zie: Alec Wilkinson (2008), “Picturing Auschwitz. 
What does a recent found photoalbum revealed”, in : The New Yorker 17, 2008, p. 48-55 (met dank aan Jan 
Scheffer om mij op dit artikel te wijzen). Voor een algemeen beeld van het beschikbare fotomateriaal dat getuigt 
van de Shaoh, zie onder meer (inclusief de foto’s bij de bevrijding genomen door de geallieerden): Theresa 
Świebocka, Jonathan Webber & Connie Wilsack (1993), Auschwitz. A History in Photographs, Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press; Marianne Hirch (2001), “Surviving Images: Holocaust Photographs and 
the work of Postmemory”, in Barbie Zelizer (Ed.) (2001), Visual Culture and the Holocaust, Piscataway (New 
Jersey, US): Rutger University Press; Clément Chéroux (dir.) (2001), Mémoires des camps : photographies des 
camps de concentrations et d’extermination nazi (1933-1999), Paris: Marval, p. 86-91; Janina Struk (2004), 
Photographing the Holocaust. Interpretations of the evidence, London: I.B.Tauris; 
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zulke foto’s. Het gaat om welgeteld vier foto’s die beelden laten zien van wat zich in het hart 

van de uitroeiingsmachine genaamd ‘Auschwitz’, in het domein rond de gaskamers en de 

crematoria, afspeelde. De bewuste foto’s zijn ergens in de loop van augustus 1944 genomen 

door een groep in de crematoria tewerkgestelde gevangenen, in samenwerking met en in 

opdracht van de Poolse weerstandsorganisatie van het nabijgelegen Krakau.4  

Twee van die foto’s (PMO neg. no. 280 and 281) tonen een open plek in het 

berkenbos waar een massa dode lichamen klaar ligt om te worden gedumpt in open kuilen, 

waaruit reeds de rook van brandende lijken opstijgt. De ‘werklui’ die de klus moeten klaren 

staan rechtop tussen de op de grond verspreide lijken. Het zijn ‘Sonderkommando’s’, Joodse 

gevangenen die instonden voor het concrete voltrekken van het genocideprogramma. Het was 

hun taak om de slachtoffers te assisteren net vóór ze de gaskamer binnengingen, na de 

vergassing hun dode lichamen naar buiten te brengen, hun eigendommen (inclusief hun 

gouden tanden) te verzamelen en zo vlug als mogelijk hun lichamen tot as te doen vergaan. 

Op de derde foto (PMO neg. no. 282), duidelijk vanuit een andere, kennelijk gevaarlijkere 

positie genomen, zien we een groep naakte vrouwen wachtend alvorens de gaskamers te 

worden binnengedreven. De vierde foto (PMO neg. no. 283) toont enkel de kruin van een paar 

bomen en is zo goed als zeker als ‘mislukt’ te beschouwen.  

We zijn relatief gesproken goed ingelicht over de condities waarin die foto’s zijn 

genomen alsook over de plaats waar de gefotografeerde scènes zich afspelen.5 Het plan om 

foto’s te nemen komt van de Poolse weerstand, in samenspraak met een groep van 

Sondercommando’s die in crematoria en de gaskamers te werk waren gesteld.6 Eén van hen is 

David Szmulewski, een “vroegere Spaanse vrijheidsstrijder en anti-fascist”7. Hij heeft 

Auschwitz overleefd en is dus een kapitale getuige van wat daar augustus 1944 is gebeurd. 

Naar hij zegt, was er in de periode voorafgaand aan het nemen van de foto’s bewust schade 

aangebracht aan het dak van Crematorium V. De herstellingswerken kwamen in handen van 

een groep aan de weerstand gelieerde Sonderkommando’s. Zij waren het die in het meest 

afgesloten gedeelte van het kamp een fotoapparaat wisten binnen te smokkelen. Tijdens die 

                                                 
4  Jean-Claude Pressac (1989), Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, New York: 
The Beate Klarfield Foundation, p. 422-424; on the internet: http://www.holocaust-
history.org/auschwitz/pressac/technique-and-operation/pressac0422.shtml.  
5  Pressac 1989: 424; http://www.holocaust-history.org/auschwitz/pressac/technique-and-
operation/pressac0424.shtml. Zie ook: Dan Stone (2001), “The Sonderkommando Photographs”, in: Jewish 
Studies 7 (2001), 131-148.  
6  Vijf van hen zijn bekend: Alex (een Griekse jood, familienaam onbekend, hoogstwaarschijnlijk diegene 
die de camera heeft bediend), Szlojme Dragon, Josel Dragon (Szlojmes broer), Alter Szmul Fajnzylberg en 
Dawid Szmulewski (Chéroux 2001: 86).   
7  Judith Lermer Crowley, “Acts of resistance” in SoKoS: Sonderkommando-Studien 
(http://www.sonderkommando-studien.de/artikel.php?c=fotografie/resistance.  
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herstellingswerken hadden ze een uitstekend overzicht over het terrein, zodat ze dekking 

konden geven aan de ‘fotograaf’ onder hen, een Griekse Jood waarvan we enkel de voornaam 

kennen: Alex. De foto’s zijn duidelijk van twee verschillende plaatsen in het domein van 

Crematorium V genomen: één vóór de gaskamer waar vrouwen gedwongen waren zich uit te 

kleden, één aan de achterzijde waar in grote kuilen de lijken werden verbrand. De camera en 

de foto’s zijn met succes het kamp terug buiten gesmokkeld en bij de Poolse weerstand in 

Krakau terecht gekomen, waar ze tot op heden in het archief van het Staatsmuseum 

Auschwitz-Birkenau worden bewaard.8  

 Nog vóór het einde van de oorlog raken die foto’s ruimer bekend en na de oorlog 

worden ze algauw op tal van plaatsen tentoongesteld en in allerlei vormen en maten 

gereproduceerd. Dat sommige van de negatieven een tijd zoek zijn geraakt toont evenwel aan 

dat ze niet altijd met de nodige zorg zijn behandeld. Ook het feit dat ze nooit in hun 

oorspronkelijke vorm zijn vertoond, wijst in die zelfde richting. Men toonde vaak van een of 

meerdere van die foto’s enkel uitvergrote details en liet het publiek in de waan dat het 

afdrukken van het originele negatief betrof. Meer nog, één van die foto’s, met name die 

                                                 
8  Jean-Claude Pressac, in een lang interview met David Szmulewski “eind 1987”, geeft zijn woorden 
woorden weer als volgt: “In the summer of 1944, the Sonderkommando men asked the camp resistance for a 
small camera so that they could record the criminal tasks they were forced to carry out: emptying of the gas 
chambers and incineration of the bodies. The Sonderkommando organized some damage to the roof of the gas 
chambers of Krematorium V and requested repairs. The internal camp resistance then came into action. A ‘flying 
squad’ to which Szmulewski, a member of this organization, belonged came to repair the damage. Szmulewski 
was carrying a dixie can with a false bottom in which the camera was hidden. Once the prisoner-repairmen were 
on the roof, Szmulewski passed the camera to a Sonderkommando man working at the cremation ditch who had 
placed himself against the north wall of the gas chambers, under the roof overhang which was 2.45 from the 
ground. This prisoner then quickly entered the north gas chamber whose door was open for ventilation purposes. 
There he was safe, as the room had already been emptied of corpses. From the centre of this room he took two 
photographs of his comrades feeding bodies into the cremation ditch. Then, hiding the camera in his right hand, 
he emerged from the building and went along the north wall to the eastern end of the building then about 30 
metres into the wood, moving parallel to the eastern end of the building, under the cover of the trees. In front of 
the Krematorium, to the south, a group of women considered unfit for work, the next “batch”, was undressing. 
Some of them were already naked, a little way away from the others, taking a few steps while waiting. The sun 
was shining right in his face, through the trees lining the Ringstraße, so there could be no question of using the 
camera normally, using the viewfinder as he had done in the gas chamber. From rather far away, so as not to be 
noticed, he took a first picture of the women by guesswork. holding his right arm against his side with the 
camera in his palm. Hidden behind a tree, he wound on the film, emerged and took another picture in the same 
way as before. The direction the lens was pointing in was difficult to judge under these conditions and he pointed 
the camera too high, photographing the tops of the trees instead of the women [PMO neg. no. 283]. Retracing his 
steps, he returned to the comparative safely of the Krematorium, moving along the north wall to the gas 
chambers. Szmulewski was watching out for him. A quick look round, no SS. The Sonderkommando man held 
up the camera which rapidly changed hands again [see the photograph showing the assumed path of the 
photographer]. Szmulewski replaced the camera in the bottom of the dixie, the repair was completed and the 
flying squad departed. The whole process had taken only fifteen to thirty minutes. The photos were taken out of 
the camp and handed over to the Polish resistance in Cracow. After the Liberation, the prisoner who took the 
photographs did not come forward, probably having been liquidated after the Sonderkommando revolt on 7th 
October 1944, so David Szmulewski became the sole survivor of this operation. The honour came to him and he 
was declared the author of the photographs, though honestly enough he always stated that he had been on the 
roof of Krematorium V throughout the whole episode.” (Pressac 1989: 424). 
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waarop een groep uitgeklede vrouwen te zien is, werd zelfs tot tweetal toe ‘geretoucheerd’. 

Jean-Claude Pressac geeft aan dat de tweede en laatste retouche resulteerde in de 

“tentoonstellingsfoto” (PMO neg. no. 252a) die te kijk hing in het Auschwitzmuseum, “op de 

eerste verdieping van Block 4 (‘Uitroeiing’)”. Die retouche gaf de drie naakte vrouwen op de 

voorgrond herkenbare gezichten (“terwijl ze voltstrekt onherkenbaar waren in het origineel”) 

en wijzigde de vorm van hun lichamen: oude vrouwen veranderden in jonge; “de hangende 

borsten van het origneel werden opgetrokken en hertekend”, zo preciseert Pressac.9 Sommige 

aberrante interpretaties, zo voegt hij eraan toe, zijn mogelijk door die retouches in de hand 

gewerkt. Zo vermeldt hij een studie van Andrzej Brycht die, nog in 1980, in die foto het 

verhaal leest van “driehonderd meisjes […] uit Frankrijk” die in een doodlopend bospad 

waren gedreven waar “goed verborgen Duisters hen met vlammenwerpers bestookten en alles 

in lichter laaie zetten”.10  

 Maar zelfs als de foto’s getoond werden in hun oorspronkelijke vorm11, met respect 

dus voor hun deplorabele kwaliteit, werden zij niettemin het voorwerp van heftige emotionele 

reacties en hoog oplopende controversen. Zo ging het niet anders bij een tentoonstelling in 

Parijs een paar jaren geleden, georganiseerd onder de titel Photographies des camps de 

concentration et d’extermination Nazi (1933-1999) (Hôtel de Sully, januari tot maart 2001).12 

Zij ging gepaard met een hevig debat tussen voor- en tegenstanders van het gebruik van 

fotografische materiaal bij het herdenken en bestuderen van de genocide op de Joden 

gedurende het nazi-regime. 

Een afsluitend essay in de catalogus, van de hand van de bekende kunsthistoricus 

Georges Didi-Huberman, stak de loftrompet aangaande de tentoonstelling en beaamde 

volmondig het initiatief om fotografisch materiaal een volwaardige plaats te geven in de 

Auschwitz-studies alsook in de herdenking van de Shoah in het algemeen. De titel van zijn 

                                                 
9  Pressac 1989 : 423. 
10  “This ‘enhanced’ photograph has caused considerable emotional havoc, the results of which can be 
judged from three extracts from ‘Excursion: Auschwitz-Birkenau’ by Andrzej BRYCHT (NRF Gallimard, Paris 
1980, p.37, 54 & 79). They show the extraordinary intellectual confusion of an intelligent man, certainly far 
more lucid than most visitors to the camp. First of all, he evokes the history of the photograph: ‘One day they 
[the Germans] undressed three hundred girls come from France or I don’t know where exactly, they gave them a 
piece of soap each and one towel for ten girls and chased them between pyres soaked with petrol as high as 
houses, telling them that that was the way to the showers. But this wooden ravine had no exit and when the 
naked girls got to the end of the defile, well-hidden Germans caught them with flame-throwers and everything 
was burnt.’ Then, seeing the famous photo [PMO neg. no. 252a] on the wall, he described it: ‘On the walls of 
other rooms there were huge enlargements: they had thus immortalized these three hundred girls burnt alive at 
the very moment when the fire was about to devour them. Tall, white girls, three or four in the front rank, 
gracious, their hair clearly standing out against the grey streaks of the flame-throwers’.” (Pressac 1989: 423). 
11  Dit “dankzij de originele negatieven”. Philipe Mesnard, « Représenter l’irrepresentible » (propos 
receuillis par Daniel Conrod), Telérama, n° 2661, 13-19 janvier 2001, p. 11. 
12  Chéroux 2001. 
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essay, “Images malgré tout”, “Beelden ondanks alles”, is veelbetekenend.13 Uiteraard, zo 

suggereert reeds de titel, is de indruk terecht dat beelden de neiging hebben tegelijk teveel en 

te weinig te zeggen en dat ze zich al te gemakkelijk lenen tot overhaaste en oppervlakkige 

interpretaties, maar ondanks dit alles verdienen ze het ten volle in acht genomen te worden, zo 

legt Didi-Huberman omstandig uit in zijn essay. Daarom ook dien je foto’s uit Auschwitz in 

hun oorspronkelijke vorm te respecteren en te benaderen met de grootst mogelijke zorg en 

wetenschappelijke eerlijkheid. Het is immers genoeglijk bekend dat al wie zich met de studie 

van de Shoah inlaat, vroeg of laat te maken krijgt met foto’s en ander beeldmateriaal waarvan 

hij maar al te goed de ongemakken, tekortkomingen en risico’s kent die dit materiaal met zich 

mee kan brengen. Maar niettemin, en ondanks het onvoorstelbare karakter van de gruwel in 

Auschwitz, zijn er beelden van die gruwel, “beelden ondanks alles’ (“ images malgré tout”), 

dienen ze met zorg te worden bestudeerd en horen ze een volwaardige plaats te krijgen in de 

herdenkingscultuur rond de Shoah.  

De tentoonstelling “Mémoires des camps” alsook Didi-Hubermans verdediging ervan 

lokte hevige reacties los, in het bijzonder van Gérard Wajcman en Elisabeth Pagnoux.  Elk 

van beiden liet onverwijld een kritisch artikel verschijnen in Les temps modernes.14 In hun 

ogen waren de organisatoren van de tentoonstelling, samen met Didi-Huberman, zich niet 

genoeg bewust van het gevaarlijke, vaak verblindende effect dat beelden nu eenmaal kunnen 

hebben. Meer bepaald, zo betoogden ze, suggereren die bewuste foto’s bij de toeschouwer het 

idee dat hij denkbeeldig toegang heeft tot het hart van de genocidemachinerie. Zijn ze immers 

niet vanuit de gaskamer zelf genomen? En zijn ze dus niet bij uitstek een bewijs voor het 

bestaan van die gaskamers – en derhalve van de hele nazi genocide?  

Ondanks de beste bedoelingen die achter dit soort redenering schuil kunnen gaan, trapt 

zij in de val van een “bewijslogica”, aldus zowel Wajcman als Pagnoux. En naar hun 

inzichten is dat inderdaad een valstrik, want zodra je Auschwitz en de gruwel waar die naam 

voor staat, tracht te bewijzen, voed je ongewild ook de twijfels van de negationist.15 

Auschwitz is realiteit, een historisch feit, maar geen spoor, geen teken, geen woord, geen 

                                                 
13  Chéroux 2001 : 219-241. Hij publiceerde dit essay opnieuw, samen met een lang weerwoord aan het 
adres van zijn critici: G. Didi-Huberman (2003),  Images malgré tout, Paris: Les Editions de Minuit.   
14  Gérard Wajcman (2001), “De la croyance photographique”, in: Les Temps Modernes, LVI, 2001, 
n°613, p. 47-83 ; Elisabeth Pagnoux (2001), “Reporter photographe à Auschwitz”, ibid. p. 84-108. 
15  Wajcman 2001: 53 : “Or il faut parler de la logique de la preuve comme une logique funeste, parce 
qu’elle est la logique même de la pensée négationiste, ce dont elle se soutient ; si le négationisme spécule sur 
l’absence des images, ce n’est pas sur l’absence elle-même, sur les raisons fondamentales de cette invisibilité, 
des raisons qui font en somme de l’absence d’image un trait absolu, une signature de la shoah, mais sur l’absence 
d’images entendue au contraire comme la preuve évidente d’ manque de preuve. ” 
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beeld kan het ooit bewijzen. Zelfs niet een beeld dat mordicus zijn eigen “malgré tout”-

conditie wil toegeven.  

Didi-Huberman en de hele opzet van zo’n tentoonstelling overschatten dus op een 

gevaarlijke manier de capaciteiten van een beeld, zo beweren beide critici. Een beeld kan nu 

eenmaal Auschwitz niet tonen, laat staan bewijzen. Die gruwel ligt immers voorbij wat 

überhaupt getoond kan worden, voorbij de mogelijkheid tot representatie als zodanig. 

Auschwitz is niet voor te stellen, niet in te beelden, niet in beeld om te zetten. Daarom moet 

iedereen die zich er ernstig mee wil inlaten, een methodisch wantrouwen tegenover beelden in 

acht nemen. En dit is nu net wat de tentoonstelling niet doet. Elisabeth Pagnoux’ verdict is 

daarom genadeloos. “IJdelheid”, “ledigheid”, “obsceniteit”: dit zijn voor haar de meest 

adequate termen om de “Mémoires des camps” tentoonstelling te beschrijven.16  

Wanneer ik in wat volgt nader inga op zowel de pro- als de contra-argumenten inzake 

het gebruik van fotomateriaal in de Auschwitz-studie en de Shoah-herdenking zoals die in het 

debat tussen Wajcman/Pagnoux en Didi-Huberman aan de orde zijn, is dit omdat beide 

redeneerlijnen een belangrijk theoretisch referentiepunt met elkaar delen. Het is inderdaad 

opvallend dat beide standpunten impliciet én expliciet verwijzen naar de Lacaniaanse theorie. 

Mét Lacan verdedigt Wajcman zijn argumenten contra, en Didi-Huberman doet hetzelfde 

waar hij zijn argumenten pro uiteenzet. Zowel de criticus als de verdediger van de waarde van 

foto- en ander beeldmateriaal voor het begrip en de overdracht van ‘Auschwitz’ maken 

gebruik van dezelfde theoretische ‘tools’. Mijn hypothese is dat een grondiger studie van die 

lacaniaanse referentie mogelijkerwijze helpt om uit de impasse te geraken waarin de 

bovenvermelde discussie dreigt te verzanden.  

 

2. Foto als sluier 

 

Ook al valt Lacans naam nog niet op de eerste pagina van Wajcman’s essay in Les Temps 

Modernes, toch is het algauw duidelijk dat diens theorie één van de hoofdreferenties is voor 

zijn argumentatielijn. Wajcmans essay opent met een “feit” dat, omdat het een “feit” is, “voor 

revisie vatbaar is, zo voegt hij er meteen aan toe: maar het essay neemt zijn echte start pas met 

een “thesis”, een “stelling”, die in die hoedanigheid niet voor herziening vatbaar is. Alleen al 

die “stelling”, zo blijkt, verraadt overduidelijk Wajcmans lacaniaanse achtergrond. Ik citeer 

de eerste lijnen van het essay:  

                                                 
16  Pagnoux 2001 : 84. 
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Er bestaan geen beelden van de Shoah. Dit wil zeggen dat we tot op heden noch foto’s noch 

films kennen die de vernietiging van de Joden in de gaskamers laten zien. Er is een groot 

aantal beelden van de kampen, van concentratie- en uitroeiingskampen, maar er is geen enkele 

van de gaskamers in actie, van de misdaad waarin de Shoah zich voltrok. In de actuele stand 

van onze kennis is dit een feit. Dit exacte feit is dus [in principe] voor revisie vatbaar, al 

naargelang de vorderingen van het historisch onderzoek en van mogelijke [nieuwe] 

ontdekkingen.  

Het onvoorstelbare bestaat. Dit wil zeggen: alles wat reëel is, is daarom nog niet zichtbaar te 

maken. Dit is geen feit, dit is een stelling. Zij heeft niet het exacte op het oog, maar de 

waarheid. Zij is absoluut en niet voor herziening vatbaar.17  

 

“Er bestaan geen beelden van de Shoah”, wat voor Wajcman betekent: van de uitroeiing als 

zodanig, van het moment van de moord op de slachtoffers in het donker van de hermetisch 

gesloten gaskamer. Het is inderdaad een feit dat er tot op heden niet zulke foto’s zijn 

opgedoken. Als “feit” is dit natuurlijk voor herziening vatbaar. Het is immers niet uitgesloten 

dat zo’n beeld in de toekomst alsnog ergens boven water komt. Maar ook in dat geval, zelfs 

wanneer zulke foto’s opduiken, zullen ook die de Shoah als dusdanig niet afbeelden. Het 

onvoorstelbare van de Shoah, het feit dat hij incompatibel is met beeld en afbeelding als 

zodanig, is niet een feit maar een stelling, en in dit opzicht niet voor herziening vatbaar. De 

horreur van de dood laat zich niet tonen of in beeld brengen; die ligt per definitie aan gene 

zijde van beeld en verbeelding. “Het onvoorstelbare bestaat.” Het is “reëel”, ook al ontsnapt 

het aan onze empirische waarneming en laat het zich op geen enkele manier zichtbaar maken 

of in beeld brengen. 

 Het woord “reëel” in de laatste zin van bovenstaand citaat kun je enkel correct 

begrijpen wanneer je de lacaniaanse connotatie van die term in rekening neemt. Gérard 

Wajcman is tenslotte een lacaniaanse psychoanalyticus, zo blijkt overduidelijk ook uit elk van 

zijn andere geschriften.18 Zoals bekend, is voor Lacan het ‘reële’ niet meteen datgene 

                                                 
17  “Il n’y a pas d’images de la shoah. C’est-à-dire qu’on ne connaît à ce jour ni photographie ni film 
montrant la destruction des juifs dans les chambres à gaz. Il existe un grand nombre d’images des camps, de 
concentration et d’extermination, mais aucune des chambres à gaz en activité, du crime constitutif de la shoah. 
Ceci est un fait, dans l’état actuel des connaissances. Ce fait exact est donc révisable, en fonction des avancées 
de la recherche historique et de découvertes éventuelles. Il y a de l’irreprésentable. C’est-à-dire: tout le réel n’est 
pas soluble dans le visible. Ceci n’est pas un fait, c’est une thèse. Elle ne vise pas l’exactitude mais la vérité. Elle 
est absolue et non révisable.” Wajcman 2001: 47 (eigen vertaling, MdK). 
18  Zie onder meer: Gérard Wajcman (1982), Le maître et l’hystérique, Paris : Navarin/Le Seuil; (1998), 
L’objet du siècle, Paris: Verdier; (1999), Collections. Suivi de L’avarice, Paris: Nous; (2004), Fenêtre : 
chroniques du regard et de l’intime, Paris: Verdier. Een passage uit L’objet du siècle is in vertaling  opgenomen 
in Raster (nr. 48, 1999, p. 151-157) onder de titel “De film Shoah als werk van de kunst na Auschwitz”. 
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waarmee we doorgaans te maken hebben. In het leven van alledag bewegen we ons in een 

wereld van representaties, van beelden en tekens die niet meteen en rechtstreeks refereren aan 

het ‘reële’ dat ze evoceren, maar altijd eerst verwijzen naar andere beelden, andere tekens, 

andere representaties. De wereld waarin we ons als libidinale wezens bewegen is een relatief 

autonoom functionerend universum van representaties, een semiotisch oppervlak van 

‘betekenaars” (om Lacans aan Saussure ontleende term te gebruiken) die eindeloos steeds 

weer naar andere betekenaars doorverwijzen. Dit oppervlak fungeert altijd ook als scherm dat 

de toegang tot wat reëel is eerder belet dan bevordert. In die zin moet je het ‘reële’ definiëren 

als wat zich voorbij dit scherm ophoudt, voorbij ons ‘oppervlakkig’ universum van beelden, 

tekens en representaties.  

Als Gérard Wajcman de Shoah ‘reëel’ noemt, dien je hem in die zin te begrijpen. In 

een wereld die uit representaties bestaat, is het reële iets wat daar voorbij ligt. Aan het 

vermogen waarmee beeld en verbeelding zich dingen kunnen toe-eigenen (want voorstellen), 

blijft het reële dus weerbarstig. Het is letterlijk onvoorstelbaar, niet af te beelden, zelfs niet in 

te beelden.  

 Nu wordt het begrijpelijk welke ogen Gérard Wajman moet hebben getrokken toen hij 

nog maar de eerste lijnen las van Didi-Hubermans essay in de cataloog bij “Mémoires des 

camps”, een essay waarin hij een analyse presenteert van die vier foto’s genomen in de buurt 

van crematorium V van Auschwitz-Birkenau in augustus 1944 – van die “[v]ier stukjes 

pellicule onttrokken aan de hel” (zoals de titel van de eerste sectie van het essay ze noemt: 

“Quatre bouts de pellicules arrachés de l’enfer”):  

 

Kennis vereist een ‘zich verbeelden’ [zich voorstellen, s’imaginer]. We moeten proberen ons 

in te beelden wat de hel van Auschwitz was in die zomer van 1944. Laten we geen beroep 

doen op [de notie van] het onvoorstelbare [l’inimaginable]. Nemen we ons niet in bescherming 

door te zeggen dat we het ons in elk geval (wat trouwens waar is) niet tot in zijn laatste 

consequentie kunnen, en nooit zullen kunnen, voorstellen. Het is juist tot dit zeer zware 

voorstelbare dat we zijn verplicht. Als een antwoord aan – en een op ons genomen schuld ten 

overstaan van – de woorden en de beelden die bepaalde gedeporteerden aan het schrikbarend 

reële van hun ervaring hebben ontrukt. Laten we dus geen beroep doen op het onvoorstelbare. 

Het was voor de gevangen zoveel moeilijker om enkele flarden aan het kamp te onttrekken en 

die, moeizaam, in één enkele blik vast te houden – flarden waarvan momenteel wij de houders 

zijn. Die flarden zijn van meer belang en bieden minder comfort dan welk kunstwerk ook. 

Beelden ondanks alles dus: ondanks de hel van Auschwitz, ondanks de gelopen risico’s. Van 

onze kant moeten wij ze contempleren, assumeren, trachten ze te begrijpen. Beelden ondanks 
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alles: ondanks ons eigen onvermogen om ze te bekijken zoals ze dat verdienen, ondanks onze 

van beeldkoopwaar haast verzadigde, verstikte wereld.19 

 

Bij die passage moet Gérard Wajcman inderdaad meer dan eens het voorhoofd hebben 

gefronst. We moeten ons de Shoah “verbeelden”, zo leest hij, we moeten ons “verbeelden hoe 

Auschwitz was in de zomer van 1944”. Hoe kan Didi-Huberman überhaupt zoiets zeggen? 

Weet hij dan niet dat de Shoah onvoorstelbaar is, dat een gruwel van die omvang elke 

verbeelding te buiten gaat? En, jawel, dat weet hij. “C’est vrai”, “het is waar”, schrijft hij, 

“wij zijn niet in staat en zullen nooit in staat zijn ons dit ten volle in te beelden”. Maar 

waarom voegt hij er dan meteen aan toe dat we beter niet naar noties als het ‘onvoorstelbare’ 

grijpen als we het over Auschwitz willen hebben?  

Omdat hij in deze niet wil toegeven aan gemakzucht. Omdat Auschwitz zelf het van 

ons vraagt: juist omwille van het niet in te beelden karakter ervan, moeten we het ons 

inbeelden en voorstellen: “s’imaginer”, “malgé tout”, “ondanks alles”. Maar hoe kan Didi-

Huberman dit beweren, terwijl hij maar al te goed weet hoe “reëel”, “verschrikkelijk reëel” 

Auschwitz is geweest? Schrijvend over de gevangenen die de foto’s hebben genomen, 

evoceert hij trouwens letterlijk “het verschrikkelijk reële van hun ervaring”. Maar, zo stelt hij, 

juist daaraan, “aan het verschrikkelijk reële van hun ervaring”, hebben die gevangenen “ voor 

ons beelden ontrukt”.  

‘Beelden ontrukken aan het reële’: dit is voor Didi-Huberman de verdienste van (onder 

meer) de Sonderkommando’s die de bewuste vier foto’s in Augustus ’44 hebben genomen. 

Alsof het reële dan toch af te beelden zou zijn, moet Wajcman zich hebben afgevraagd. Alsof 

het ‘reële’ ooit in een beeld zou zijn te vatten, om vervolgens overgedragen te worden op een 

toeschouwer die dan, dankzij zijn verbeelding, reëel zou begrijpen waar dit beeld over gaat. 

Alsof we, bij middel van foto’s en bijgestaan door de kracht van fictie en verbeelding, 

tenslotte in staat zouden zijn om echt toegang te hebben tot Auschwitz, tot het reële van de 

Shoah.  
                                                 
19  “Pour savoir il faut ‘s’imaginer’. Nous devons tenter d’imaginer ce que fut l’enfer d’Auschwitz en été 
1944. N’invoquons pas l’inimaginable. Ne nous protégeons pas en disant qu’imaginer cela, de toutes les façons – 
car c’est vrai –, nous ne le pouvons, nous ne le pourrons jusqu’au bout. Mais nous le devons, ce très lourd 
imaginable. Comme une réponse à offrir, une dette contractée envers les paroles et les images que certains 
déportés ont arrachées pour nous au réel effroyable de leur expérience. Donc, n’invoquons pas l’inimaginable. Il 
était tellement plus difficile, pour les prisonniers, de soustraire au camp ces quelques lambeaux dont nous 
sommes à présent dépositaires, dans la lourdeur de les soutenir d’un seul regard. Ces lambeaux nous sont plus 
précieux et moins apaisants que toutes les œuvres d’art possible. Images malgré tout, donc : malgré l’enfer 
d’Auschwitz, malgré les risques encourus. Nous devons en retour les contempler, les assumer, tenter d’en rendre 
compte. Images malgré tout: malgré notre propre incapacité à savoir les regarder comme elles le mériteraient, 
malgré notre propre monde repu, presque étouffé, de marchandise imaginaire.” Didi-Huberman 2003: 11 (cursief 
door de auteur ; eigen vertaling, MdK).  
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Wajcman moet oprecht geschokt zijn geweest door zowel de naïviteit als de pretentie 

die reeds uit de eerste lijnen van Didi-Huberman’s essay spreken. Hoe kan iemand menen dat 

een beeld toegang geeft tot het reële? Hoe bestaat hij het om het onvoorstelbare toch te 

presenteren als wat voor te stellen en in te beelden is? Hoe kan hij zo naïef zijn over wat 

beelden vermogen, terwijl hij tegelijk beweert dat onze eigen wereld verzadigd, ja verstikt is 

geraakt onder een inflatie aan “beeldkoopwaar [marchandise imaginaire]”? Wat een pretentie 

dicht hij het beeld niet toe! Alsof het beeld uit zichzelf in staat zou zijn zijn eigen verval tot 

koopwaar ten goede te keren. Alsof het beeld zelf in het reine zou kunnen komen met zijn 

eigen inherente onmogelijkheid en eindigheid. Alsof het zelf in staat zou zijn om zijn eigen 

grenzen te overwinnen, “ondanks alles”, “ malgré tout”?  

Het is ongetwijfeld zijn lacaniaanse achtergrond die Wajcman belet om voeling te 

krijgen met Didi Huberman’s beeldtheorie. Beelden, en het hele veld van het imaginaire, 

mogen dan volgens die theorie van onmisbaar belang zijn voor de constitutie van het 

libidinale subject, tegelijk worden in diezelfde theorie haarfijn de anomalieën en risico’s 

opgesomd die daarmee gepaard gaan. Vanuit het lacaniaans perspectief dat Wajcman hanteert, 

is het imaginaire nooit zonder gevaar. Zeker niet waar het ingezet wordt om over Auschwitz 

na te denken.  

Lacan geeft inderdaad aan dat beelden onmisbaar zijn voor de vorming van het 

libidinale subject. De eerste ‘identiteit’ die onze lusteconomie uitvindt – de eerste onbewuste 

formatie die het lustwezen in staat stelt als een ‘identiteit’ te opereren – is volledig op conto te 

schrijven van het imaginaire, van beeld en verbeelding. Pas in het spiegelbeeld van de ander 

waarmee het zich identificeert, vindt het lusteconomisch driftwezen een eerste ‘zelf’, een 

primaire ‘identiteit’. De kracht van het beeld is die van een ‘Gestalt’, zo had de jonge Lacan 

geleerd van de Gestaltpsychologie: aan het oorspronkelijk incoherent amalgaam van partiële 

driften verleent het beeld een eerste gevoel van eenheid, en meteen ook van ‘één’ te zijn met 

‘zichzelf’.20 Aanvankelijk is het infantiele lustwezen niets dan een verbrokkeld conglomeraat 

van los van elkaar opererende driftimpulsen. Kijkend in de spiegel, ‘ontdekt’ dit lustwezen op 

een gegeven moment echter dat het een even ‘samenhangende eenheid’ is als de gestalte die 

het in de spiegel ziet en gaat zich meteen ‘verbeelden’ dat de eenheid van het spiegelbeeld een 

afspiegeling is van zijn eenheid, zijn identiteit met zichzelf, zijn ‘ik’. Die imaginaire eenheid 

bekleedt dus een even noodzakelijke als centrale – en meer bepaald centraliserende – functie 

in de libidinale economie. Het Ik is dus in de grond een imaginair, denkbeeldig ego, 

                                                 
20  Lacan, “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée par 
l’expérience psychanalytique”, in: Jacques Lacan (1966), Ecrits, Paris: Seuil, p. 93-100.  
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gebaseerd op een illusoir effect, een ‘leugen’ die doet alsof de polymorf perverse diversiteit 

waarmee het samenvalt, de diversiteit van een eenheid, van ‘iemand’ is. Het is de kracht van 

het imaginaire – van beelden dus – die dit mogelijk maken. Wanneer nu iemand met zichzelf 

– met dat ‘zelf’ dus – in de knoei geraakt, zal hij vroeg of laat de confrontatie moeten aangaan 

met het illusoire karakter van zijn ego.  

Maar niet alleen daarmee. Want het ‘zelf’ gaat niet louter op een imaginaire list terug. 

Wie naar zichzelf zoekt, zal moeten beseffen dat hij niet alleen het ontkende beeld van een 

‘ander’ is, maar dat hij, op een meer fundamenteel niveau, de drager (het subject) is van een 

verlangen naar de ander en, zelfs, van een verlangen van de ander. Meer bepaald heeft zijn 

libidinale economie zich geïdentificeerd, niet alleen met het volle beeld van een ander, maar 

ook met de Ander voor zover ook die door tekort en verlangen getekend is – door niet-

totaliteit dus.21 Op het meest fundamentele niveau heeft de libidinale economie ‘zelf’ een 

‘eenheid’ of ‘identiteit’ gecreëerd door zich te identificeren met wat tekortschiet – en blijvend 

zal tekortschieten – in de Ander. Het menselijke, libidinale ‘zelf’ is dus geconstitueerd als 

vervreemd – vervreemd in de Ander, dit wil zeggen in een wereld die niet als (imaginaire) 

eenheid op te vatten is, maar als een grenzeloos oppervlak van betekenaars die functioneren 

dank zij het tekort dat hen eigen is, dankzij hun onvermogen om ooit definitief aan te komen 

bij datgene waarnaar ze verwijzen. Nooit zal een betekenaar ophouden op andere betekenaars 

beroep te doen om te zeggen wat hij te zeggen heeft; een mogelijk definitieve betekenis 

schuift hij op die manier tot in het oneindige voor zich uit.  

Voor Lacan schuilt daarin de reden waarom niet beelden, maar woord en taal het 

meest beslissende paradigma leveren om het libidinale subject en zijn onbewuste te denken. 

De libidinale verbeelding die aan de menselijke identiteit ten grondslag ligt, dient dan ook op 

twee niveaus gesitueerd te worden. Eerst op het imaginaire niveau: de identiteit is hier een 

‘Gestalt’ die zijn eigen andersheid ontkent (dit wil zeggen zijn eigen herkomst uit een vreemd, 

onreëel, dood [spiegel]beeld). Maar vervolgens, en fundamenteler, op het niveau van het 

symbolische, dit wil zeggen op een niveau dat ten volle gebruik maakt van het representatief 

karakter van de betekenaar. Op het meest basale niveau ben ‘ik’ datgene wat het verhaal dat 

‘ik’ en anderen over mij vertellen representeert voor andere, gelijkaardige verhalen. Ik (mijn 

identiteit) besta enkel in zoverre een verhaal (een reeks betekenaars) vertelt over dat ‘ik’ dat 

                                                 
21  Daarop gaat het onderscheid dat Lacan maakt tussen ander en Ander terug : de ander is het volle beeld 
van de imaginaire ander, de Ander is het door tekort en verlangen getekende veld van de betekenaars die anderen 
met elkaar uitwisselen (hij is met andere woorden de symbolische Ander).  
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ik veronderstel te zijn.22 Ik ben diegene over wie mijn verhaal gaat, en besta enkel en alleen in 

die hoedanigheid: het reële ‘ik’ waarnaar dit verhaal verwijst gaat niet aan dit verhaal vooraf, 

maar bestaat slecht als de illusoire suggestie die uit dit verhaal spreekt.  

Het mag nu duidelijker zijn waarom, vanuit een lacaniaans standpunt, beeld en 

verbeelding niet de meest adequate manier opleveren om de waarheid over het ‘zelf’ te 

achterhalen. Die waarheid – dat het ‘zelf’ met name grondt in een onherleidbare andersheid – 

wordt door beelden haast per definitie ontkend.23 Alleen de taal – erkend in zijn symbolische 

capaciteit en opgevat naar het primaat van de betekenaar – is in staat de ware conditie van het 

‘zelf’ aan het licht te brengen. Alleen daar kan duidelijk worden gemaakt dat het ‘zelf’ zich 

nooit in zijn volheid aan het licht laat brengen. En bijgevolg zijn ook alleen taal, woord en 

discours in staat om de nog radicalere vreemdheid van het zelf, met name de reële zijde ervan, 

terug onder de aandacht van het libidinale subject te brengen. Een paar pagina’s verder vat 

Wajcman zijn kritiek op Didi-Huberman’s verdediging van het beeld “malgré tout” als volgt 

samen.  

 

[…] dat de Shoah ondanks alles voorstelbaar [imaginable]is, is tegelijk naar waarheid fout, 

naar de feiten onnauwkeurig en in zijn fundament religieus – ten diepste christelijk zelfs.24 

 

Beelden en voorstellingen grijpen naast het ware reële van Auschwitz; zij zijn onmogelijk 

compatibel te maken met de feiten, en wie desondanks in hun kracht gelooft, getuigt in laatste 

instantie van een religieus, met name christelijk geloof.25 Niet toevallig, zo merkt Wajcman 

fijntjes op, heeft hij het over die vier genoemde foto’s als over “fragmenten uit de hel”, over  

“relieken” en “epifanieën”.26  

 

[…] wanneer men foto’s voor “resten van Auschwitz” houdt, voor “fragmenten ontrukt aan de 

hel”, wanneer men ons wil verzekeren dat het om originele beelden gaat, zonder retouches of 

                                                 
22  Dit is de inzet van Lacans definitie van de betekenaar (die in feite een definitie van het subject is): “Le 
signifiant […] c’est ce qui représente précisément le sujet pour un autre signifiant.” Lacan formuleert die 
definitie voor het eerst in zijn seminarie over “de identificatie”, meer bepaald aan het eind van de les van 6 
december 1961 (onuitgegeven). Zie ook Lacan 1966: 819, 835, 840. 
23  “Imaginer l’Autre, c’est le nier comme Autre” (Wajcman 2001: 71).  
24  “[…] que le shoah est imaginable malgré tout est à la fois fausse au regard de la vérité, inexacte dans 
les faits et religieuse dans son fond – intimement chrétienne pour tout dire. ” Wajcman 2001: 57 (cursivering 
door de auteur; eigen vertaling, MdK). 
25  Wajcman 2001: 55 : « c’est l’image et non la shoah qui est le vrai sujet et le vrai enjeu de Georges 
Didi-Hubermann ici […] ».   
26  Ook Clément Chéroux grijpt naar de epifanie-metafoor terug. De titel van één van zijn essays in de 
cataloog luidt: “ ‘L’épiphanie négative’, production, diffusion et réception des photographies de la libération des 
camps” (Chéroux 2001: 103). 
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herkadering, om ware foto’s [dus], dan krijgen die plots een mateloos belang, als stonden we 

hier oog in ogen met brokstukken echte Shoah. Men maakt [dan] een soort transsubstantiatie 

mee waarin een tentoonstelling van historische foto’s verandert in een presentatie Shoah- 

relieken […].27   

 

Zowel uit Didi-Hubermans essay als uit de tentoonstelling spreekt voor Wajcman de 

veronderstelling als zou een beeld het vermogen bezitten om ‘waar’ te zijn, dit wil zeggen om 

uit een historisch gebeuren het reële af te leiden en vervolgens die reële waarheid over te 

dragen op de toeschouwers zodat die er toegang toe hebben en zich die kunnen toe-eigenen. 

Wajcman herkent daarin een christelijk schema waarbij God, hoewel voorgesteld als het 

Woord (naar de eerste regels van het Johannes-evangelie), toch als beeld functioneert. 

Aangezien Gods Woord “vlees geworden” is, is de referentie aan een radicale andersheid, die 

zo typisch is voor de Joods-Bijbelse God, ingeruild voor een suggestie van gelijkenis met de 

mens. Zoals de christelijke mythe van verlossing en verzoening leert, is de mens opnieuw 

‘beeld van God’ geworden en heeft hij in die zin zijn toestand van vóór de zondeval 

teruggewonnen. Het woord is bijgevolg een “epifanie” – een beeld dus – van heelheid, van 

totaliteit en waarheid. Het beeld als een “epifanie” van het onvoorstelbaar reële: dit is het 

paradigma dat schuilgaat achter Didi-Hubermans kijk op de vier foto’s in Auschwitz genomen 

in augustus 1944. Natuurlijk beweert hij niet dat zij Auschwitz’ totaliteit of het reële ervan in 

beeld brengen, maar hij bekijkt ze als relieken en gefragmenteerde epifanieën van dit ‘reële’. 

Daarom kun je ze ook ‘geloven’. Didi-Hubermans pleidooi voor “beelden ondanks alles” is er 

een voor geloof als zodanig. De titel van Wajcmans essay is veelbetekenend: “De la croyance 

photographique”, “Over fotografisch geloof ”. 28 

 Wajcman zelf gelooft hoegenaamd niet in foto’s en beelden. Te gemakkelijk fungeren 

ze als toe-eigeningsmachines die de radicale andersheid die ze evoceren naadloos pogen te  

ontkennen. Als Wajcman ergens in gelooft, dan in woorden, alhoewel hier van ‘geloven’ niet 

echt meer sprake kan zijn. Ook woorden zijn voor hem immers niet in staat om de reële 

waarheid van Auschwitz gezegd te krijgen. Auschwitz is onzegbaar, onuitsprekelijk. Dit wil 

                                                 
27  “[…] quand des photographies sont regardées comme des ‘restes d’Auschwitz’, des ‘fragments 
arrachés à l’enfer’,  quand on veille à nous assurer que ce sont là des images originales, sans retouches ni 
recadrage, les vraie photos, celles-ci prennent soudain valeurs d’objets infiniment précieux, comme si on se 
trouvait devant des morceaux de la vraie shoah. On assiste à une sorte de transsubstantiation d’une exposition de 
photographies historiques en présentation des reliques de la shoah […].” Wajcman 2001: 56 (cursivering door de 
auteur; eigen vertaling, MdK).  
28  Volgens Elisabeth Pagnoux wil Didi-Huberman met die foto’s het Sonderkommando – en in zekere zin 
dus ook al wie naar die foto’s kijkt – tot een “Reporter photogrape à Auschwitz” maken (meteen ook de titel van 
Pagnoux’ essay). Aan het eind van haar essay vat zij het te verwachten effect van die foto’s als volgt samen: 
“Regarder la photo et s’y croire” (Pagnoux 2001: 106). 
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echter evenmin zeggen dat Wajcman enig geloof hecht aan het onuitspreekbare als zodanig, 

zoals men geneigd is te denken. Dit is in ieder geval het verwijt van Didi-Huberman aan het 

adres van Wajcman en zijn medestanders: ze sluiten Auschwitz op in een onzegbaarheid die 

al te duidelijk de signatuur van een negatieve theologie draagt. In weerwil van wat het 

suggereert zegt dit label immers te veel. Wie spreekt in naam van het onzegbare gunt zichzelf 

een positie die al te onaanraakbaar en absoluut is, en hem bij voorbaat immuun maakt voor 

elke mogelijke kritiek.29 Ook wie van het onzegbare gewaagt, dreigt Auschwitz dus toe te 

eigenen, en de radicale alteriteit ervan op te heffen, aldus Didi-Huberman. Op zo’n manier 

wordt Auschwitz al te makkelijk aan het gezicht onttrokken, en krijgt het een 

ontoegankelijkheid die macaber genoeg al te mooi rijmt met de intenties van de nazi’s zelf, 

die er ook alles aan deden om hun ‘Endlösung’ aan het zicht van de wereld te onttrekken.30   

Maar het onzegbare van Auschwitz verplicht ons juist erover te spreken, er eindeloos 

over te spreken, zo repliceert Wajcman. En enkel te spreken, voegt hij er meteen aan toe:  

 

Want het feit zelf dat er een onzegbare is grondt de noodzaak van het woord en van een ethiek 

van het goede spreken – zoals de film van Claude Lanzmann met verve aantoont – een film 

die door en door op het woord gericht is: een werk van absolutie rationaliteit. […].31 

 

Enkel woorden zijn in staat Auschwitz te evoceren, al was het maar omdat woorden 

(betekenaars) onophoudelijk refereren aan andere woorden (betekenaars) en op die manier het 

onzegbare karakter onderkennen van het reële waarover ze het hebben. Daarom is het onze 

ethische plicht om, als we het over Auschwitz hebben, ons tot woorden te beperken. Dit is wat 

voor Wajcman een “ethiek van het goede spreken”, “une éthique du bien dire”, betekent – nog 

een andere expliciete referentie aan Lacan, dit keer aan Télévision.32  

Lanzmanns Shoah levert het voorbeeld bij uitstek voor zo’n ethiek. Gedurende die 

negen en een half uur durende film over Auschwitz wordt niet één enkel archiefbeeld 

getoond. Wat we zien, zijn getuigen, en we horen hen spreken. Geen enkel “fragment uit het 

                                                 
29  Dit idee kan men ook bij Antelme vinden: “Inimaginable, c’est un mot qui ne divise pas, qui ne 
restreint pas. C’est le mot le plus commode. Se promener avec ce mot en bouclier, le mot du vide, et le pas 
s’assure, se raffermit, la conscience se reprend.” Robert Antelme (1957), L’espèce humaine, Paris: Gallimard, 
Collection TEL, p. 302.   
30  Didi-Huberman 2003: 39: « Parler d’Auschwitz dans les termes de l’indicible, ce n’est pas s’approcher 
d’Auschwitz, non, c’est au contraire éloigner Auschwitz dans une région que Giorgio Agamben a fort bien 
définie en termes d’adoration mystique, voire de répétition insue de l’arcanum nazi lui-même.». Didi-Huberman 
refereert aan Giorgio Agamben (1999), Ce qui reste d’Auschwitz, Paris: Rivages, p. 38-40; 206.  
31  “[…] parce que c’est le fait même qu’il y a de l’impossible à dire qui fonde la nécessité de la parole et 
une éthique du bien dire – comme le démontre à l’envi le film Shoah de Claude Lanzmann qui est de part en part 
un film tendu à dire, une œuvre d’absolue rationalité […].” Wajcman 2001: 57. Zie ook Pagnoux 2001: 95.  
32  Lacan (1974), Télévision, Paris: Seuil, p. 36, 39, 65. 
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reële”, geen enkel beeld om ons de indruk te geven dat we als het ware zelf in die hel 

aanwezig zijn. Al die lange uren kijken we alleen tegen woorden aan, woorden die niets tonen 

maar niet ophouden te vertellen. Inderdaad, geen enkele van de geziene of gehoorde woorden 

van de film Shoah brengt ons op imaginaire wijze in Auschwitz.  

 Die strenge restrictie tot het discursieve belet ons om onszelf in staat te achten ons in 

te leven in de positie van een Auschwitzslachtoffer en ons aan hem gelijk te wanen. Die 

‘gelijkheid’ moet met alle middelen tegengewerkt worden, aldus Wajcman. Zoniet eindigt dit 

idee in een doctrine die het slachtoffer gelijkstelt aan de beul en de jood aan de nazi. En 

precies die “doctrine” trof Wajcman “scrupuleus” geïllustreerd op een van de 

tentoonstellingsmuren: foto’s van gefolterde slachtoffers prijkten er mooi naast foto’s uit de 

tijd van de bevrijding van de kampen, foto’s die toonden hoe de slachtoffers wraak namen op 

hun nazi beulen.33  

Deze “doctrine” is trouwens de centrale thesis van Didi-Hubermans essay: verwijzend 

naar Georges Bataille stelt hij dat Auschwitz ons zelfbeeld heeft veranderd en dat het beeld 

van het Shoahslachtoffer daar voortaan onlosmakelijk deel van uitmaakt, net zo goed als het 

beeld van de Shoahbeul dat doet. Bataille citerend, schrijft Didi-Huberman:  

 

“[…] zoals de piramiden en de Acropolis, is Auschwitz het feit en het teken van de mens. 

Sindsdien is het beeld van de mens onlosmakelijk verbonden met dat van een gaskamer 

[…].” 34 Hier gewagen van het beeld van de mens maakt van Auschwitz een fundamenteel 

probleem voor de antropologie: Auschwitz is onlosmakelijk met ons verbonden, schrijft 

Bataille. Het gaat er natuurlijk niet om de slachtoffers en hun beulen met elkaar te verwarren. 

Maar deze evidentie moet rekening houden met het antropologische feit – dit feit van de 

menselijke soort, zoals Robert Antelme het zelfde jaar schreef35 – dat het een gelijke 

[semblable] is die aan zijn gelijke foltering, verminking, dood toebrengt: “[…] we zijn niet 

enkel de mogelijke slachtoffers van de beulen: de beulen zijn onze gelijken [semblables].”36 

En Bataille – denker bij uitstek van het onmogelijke – zal goed hebben begrepen dat je dient te 

spreken over de kampen als over het mogelijke zelf, het ‘mogelijke van Auschwitz”, zoals hij 

letterlijk schreef. 37    

                                                 
33  Wajcman 2001: 74. Chéroux 2001: 109, 132, 133. 
34  « Sartre », in : Georges Bataille (1988), Œuvres Complètes XI, Paris: Gallimard, p. 226. 
35  Robert Antelme (1947), L’espèce humaine, Paris: Gallimard.  
36  “Réflexions sur le bourreau et la victime” (1947) in: Georges Bataille 1988: 266. 
37  “« […] comme les Pyramides ou l’Acropole, Auschwitz est le fait, est le signe de l’homme. L’image de 
l’homme est inséparable, désormais, d’une chambre à gaz […]. »� Engager ici l’image de l’homme, c’est faire 
d’Auschwitz, désormais, un problème fondamental pour l’anthropologie : Auschwitz nous est inséparable, écrit 
bien Bataille. Il n’est pas question de confondre les victimes et leurs bourreaux, bien sûr. Mais cette évidence 
doit compter avec le fait anthropologique – ce fait de l’espèce humaine, comme l’écrivait Robert Antelme la 
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Didi-Huberman’s beeldtheorie is gedragen door het Bataillaanse idee dat het mogelijke geen 

grenzen heeft, dat álles mogelijk is, zelfs Auschwitz, en dat het tot de gruwelijke conditie van 

dit gegeven behoort dat slachtoffers en beulen, Joden en Nazi’s in de grond elkaars gelijken 

zijn. Niet dat ze zonder meer inwisselbaar zijn. “Uiteraard” niet, maar toch, zo repliceert 

Wajcman:  

 

Heel dit verhaal over het aan de horror ontrukte fragment is een manier om [ons] een beeld 

voor te houden als een spiegel: iedereen is de spiegel van de andere; zij zijn wij!, waarbij we 

nu in dit ‘zij’ zowel de vergaste joden als de nazicriminelen verstaan – ‘maar niet echt’, 

‘uiteraard’.38   

 

Didi-Hubermans beeldmatige benadering van de Shoah hanteert volgens Wajcman het 

paradigma van een spiegel waarin iedereen en alles aan elkaar in een vergelijk en tenslotte in 

een gelijk wordt getrokken. Hij ontkent zo de absolute alteriteit waarvoor de horreur van de 

Shoah staat. Zijn redeneerlijn blijft gevangen in een typische imaginaire logica waarbij op de 

duur alle verschil – en dus elke alteriteit – wordt opgeheven – een ‘opheffing’ die je hier 

gerust in de hegeliaanse zin van ‘Aufhebung’ kunt verstaan. Erger nog, wie de wereld 

doorheen het paradigma van dit soort speculatieve spiegel leest, moet zich tenslotte bewust of 

onbewust voor het subject van het ‘absolute weten’ houden. Ook hier dringt een verwijzing 

naar Hegel zich op. Dat die laatste zich genoodzaakt ziet het slothoofdstuk van zijn 

Phänomenologie des Geistes “Das absolute Wissen” te noemen, is de volstrekt logische 

consequentie van zijn speculatieve logica. Van meet af aan heeft de lacaniaanse theorie zich 

trouwens geprofileerd als een kritiek op – en alternatief voor – dit gevaarlijk soort 

spiegellogica. In al haar subtiliteit is en blijft de hegeliaanse dialectiek een imaginaire logica. 

En ook al is dat imaginaire een niet te vermijden facet in de constitutie van het libidinale 

subject, toch is het even onvermijdelijk dat dit facet wordt overwonnen door een ander soort 

logica, die van het symbolische, die steunt op het paradigma van woord en betekenaar in 

                                                                                                                                                         
même année� – que c’est un semblable qui, à son semblable, inflige la torture, la défiguration et la mort : « […] 
nous ne sommes pas seulement les victimes possibles des bourreaux : les bourreaux sont nos semblables.»� Et 
Bataille – penseur par excellence de l’impossible – aura bien compris qu’il fallait parler des camps comme du 
possible même, le « possible d’Auschwitz », comme il écrit exactement.“ Didi-Huberman 2003: 42 (cursivering 
door de auteur ; eigen vertaling, MdK). 
38  “Toute cette histoire de fragment arraché à l’horreur, c’était simplement pour tendre une image comme 
un miroir: chacun est le miroir de l’autre, eux, c’est nous!, entendant à présent dans cet « eux » aussi bien les 
juifs gazés que les criminels nazis – mais pas vraiment, « bien sûr ».” (Wajcman 2001: 74 ; eigen vertaling, 
MdK). Voor Didi-Hubermans “bien sûr” waarnaar Wajcman hier ironisch verwijst, zie Didi Huberman 2003: 42: 
“Il n’est pas question de confondre les victimes avec leur bourreaux, bien sûr”.   
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plaats van spiegel en beeld. Zo luidt de hoofdlijn van Wajcman’s scherpe kritiek aan het adres 

van Didi-Huberman en van het hele opzet van de tentoonstelling de “Mémoires des camps”.  

 

3. Foto’s als “breukbeelden” 

 

De vraag die zich hier echter opwerpt is of een beeld noodzakelijk ‘imaginair’ is. Heeft het 

onvermijdelijk het effect van een gesloten totaliteit die het verschil waarin het rust en de 

alteriteit die het in zich draagt, onvermijdelijk moet ontkennen? Luistert een beeld uitsluitend 

naar de logica van de perfecte sluier, een sluier die zijn sluierkarakter zo goed weet te 

verbergen dat je het versluierende beeld voor de realiteit zelf houdt? In tegenstelling tot 

Gérard Wajcman, reduceert Didi-Huberman een beeld niet tot zijn vermogen een 

“sluierbeeld” (“image-voile”) te zijn. Van bij de aanvang heeft hij de focus van zijn onderzoek 

tegelijk ingesteld op een ander beeldprocedé dat hij vat in het concept “breukbeeld” (“image-

déchirure”).39 Let wel, dit laatste concept verwijst het eerste niet naar de prullenbak. Het punt 

dat Didi-Huberman wil maken is dat beelden onder een “dubbele regime” staan.40 Een beeld 

is niet alleen een mimetisch instrument: een spiegel die zijn eigen spiegelkarakter aan het 

gezicht onttrekt om zo de illusie te wekken iets afwezigs present te stellen. Naast zijn 

vermogen zijn eigen negatie te negeren, is een beeld ook bij machte “om effecten te 

produceren met zijn negatie”. Wat zoveel wil zeggen als dat een beeld “als taal”, als 

betekenaar kan functioneren: een betekenaar die de negatie die hem eigen is (dit wil zeggen 

zijn onvermogen om bij een definitieve betekenis uit te komen) op zijn beurt niet hoeft te 

negeren, maar daarmee juist operationeel aan de slag kan gaan. In reactie op Wajcmans 

kritiek, en verwijzend naar zijn eigen concept van “breukbeeld”, schrijft Didi-Huberman: 

 

Het gaat er helemaal niet om een nieuwe definitie van de totaliteit van de beelden hypostatisch 

vast te leggen, maar om hun plastische dialectiek te observeren, datgene wat ik het dubbel 

regime van hun functioneren noem: zichtbaar en visueel [visible et visuel]41, detail en ‘geheel’, 

                                                 
39  Didi-Huberman geeft in dit verband twee significante passages aan in zijn oeuvre: “Le doute [le 
déchirement] du peinture”, in G. Didi-Huberman (1985), La peinture incarnée, Paris: Minuit, p. 115-132; 
“L’image comme déchirure” in (1990), Devant l’image – Questions posées au fins d’une histoire de l’art, Paris : 
Minuit, p. 169-269. Zie ook Didi-Huberman 2003: 103. 
40  Didi-Huberman 2003: 103. 
41  Wat een beeld representeert, wat het “visible” maakt en de eigen visuele dimensie (“le visuel”)van een 
beeld.  
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gelijkenis en verschil, bevalligheid en wreedheid … Zoals tekens van een taal, zijn beelden in 

staat om effecten te genereren met hun negatie.42    

 

Gebaseerd op een spel dat zijn eigen negatie negeert, is een beeld niet noodzakelijk alleen 

maar “affirmatief” (“natuurlijk” niet, zoals Wajcman zich zelf laat ontvallen in ondermeer 

L’objet du siècle43), het kan tegelijk ook “dialectisch” zijn en, meer nog, in die hoedanigheid 

de negatie die erin werkzaam is aan de oppervlakte laten komen. Eén van de bronnen waarop 

Didi-Huberman hier teruggaat, Maurice Blanchot, noemt dit de “dubbele versie van het 

imaginaire”. Waar een beeld normaliter zijn eigen negatie opheft, is het tegelijk ook in staat 

dit negatieve aan het licht te brengen op een manier die ons nauwelijks toestaat er een gepaste 

houding tegenover aan te nemen.44 

 Eerder  in zijn essay had Didi-Huberman reeds verwezen naar een passage uit de 17th 

“thesis” van Walter Benjamins “Over het begrip van de geschiedenis” (beter bekend als De 

thesen over geschiedenisfilosofie). Benjamin schrijft daar dat, in tegenstelling tot de 

“algemene historiografie die er zich toe beperkt een opeenstapeling van feiten voor te leggen, 

de ‘materialistische historiografie” een breuk in de geschiedenis tot uitgangspunt neemt, een 

schok die de gedachtestroom van de historicus een halt toeroept.45 In de Franse versie die 

Benjamin van die tekst schreef, typeert hij zo’n breukmoment als het moment waarin een 

dergelijke gedachtestroom tot een ‘beeld’ wordt.  

                                                 
42  “Il ne s’agit nullement d’hypostasier une nouvelle définition des images prises comme un tout, mais 
d’en observer la plasticité dialectique, ce que j’ai nommé le double régime de leur fonctionnement : visible et 
visuel, détail et « pan », ressemblance et dissemblance, anthropomorphisme et abstraction, forme et informe, 
vénusté et cruauté … Comme les signes du langage, les images savent de leur manière – et tout le problème est 
là – produire un effet avec sa négation.” (Didi-Huberman 2003: 103, cursivering door Didi-Huberman, behalve 
“Comme les signe du langage” ; eigen vertaling, MdK).  
43  Didi-Huberman 2003:103; Wajcman 1999: 243. 
44  “Puis, Maurice Blanchot a énoncé qu’il était juste, mais bien incomplet, de parler de l’image comme ce 
qui « nie le néant » : il fallait reconnaître aussi ce moment de l’image où elle devient, réciproquement, « le 
regard du néant sur nous ». D’où l’idée si profonde d’une « double version » de l’imaginaire.” (Didi-Huberman 
2003: 103-104). Voor het essay van Blanchot : Maurce Blanchot (1988 [1955]), L’espace littéraire, Paris : 
Gallimard, p 341-355 ; Nederlandse vertaling door P.I. Huigsloot en J.-J. Oskamp, in: Annelies Schulte 
Nordholt, Laurens ten Katen & Frank Vande Veire (red.) (1997), Het wakende woord. Literatuur, ethiek en 
politiek bij Maurice Blanchot, Nijmegen: SUN. 
45  “Het historicisme culmineert van rechtswege in de algemene geschiedenis. Hiervan onderscheidt de 
materialistische geschiedschrijving zich qua methode wellicht duidelijker dan van elke andere. De eerste bezit 
geen theoretische armatuur. Zij gaat additief te werk: ze gebruikt de massa feiten om de homogene en lege tijd te 
vullen. Aan de materialistische geschiedschrijving daarentegen ligt een constructieprincipe ten grondslag. Tot 
het denken behoort niet alleen de beweging van de gedachten, maar evenzeer het stilzetten [Stillstellung] ervan. 
Waar het denken in een van spanningen verzadigde constellatie plotseling stilhoudt, geeft het daaraan een schok, 
waardoor het uitkristalliseert als een monade. De historisch-materialist pakt een historisch onderwerp enkel en 
alleen aan waar het hem als monade tegemoet treedt. In die structuur herkent hij het teken van een Messiaanse 
stilzetting [Stillstellung] van het gebeuren, anders gezegd, van een revolutionaire kans in de strijd voor het 
onderdrukte verleden.” In: Walter Benjamin (1996), Een storm wart uit het paradijs. Filosofische essays over 
taal en geschiedenis, vertaald door Ineke van der Burg en Mark Wildschut, Nijmegen: SUN, p. 151-152. 



 19

 

De denkact grondt niet enkel in de beweging van de gedachten, maar ook in hun blokkering. 

Stellen we ons een plotse blokkering in de beweging van de gedachten voor – dan zal zich, in 

de overladen constellatie van spanningen, een soort terugval voordoen: een schok die zich 

dankzij het beeld, dankzij de constellatie die het ondergaat, onverwacht organiseert, die zich 

in het innerlijk als een monade constitueert.46  

 

Een materialistische geschiedschrijving, aldus Benjamin, moet zich focussen op 

breukmomenten, en die zijn op te vatten als een “beeld”, een ‘flits’ die de loop van de tijd 

heel even totaliseert en in een bevroren imago samenhoudt. Hier impliceert dit ‘totaliserende’ 

beeld geenszins het ‘einde van de geschiedenis’. Het is juist het punt van waaruit alles 

opnieuw kan starten of een onverwachte wending nemen. In het revolutionaire moment – het 

moment van de messianistische ‘Jezt-Zeit’, heet het elders bij Benjamin – staat de tijd stil en 

kristalliseert hij zich in één imaginaire monade. Dan wordt de woordenstroom waarop de 

geschiedenis drijft even onderbroken. Het is in dat moment dat een lacaniaans geïnspireerde 

geschiedschrijving van een doorbraak van het reële gewaagt. Het imaginaire beeld 

onderbreekt hier de symbolische (dit wil zeggen op de verglijding van betekenaars rustende) 

geschiedenis en laat mogelijks een glimp – of, bij momenten, een regelrechte eruptie van het 

reële toe. Wat Didi-Huberman hier onthoudt is dat die eruptie of glimp plaatsvindt in een 

beeld of, exacter, een “breukbeeld”.  

 Op de bladzijde waar Didi-Huberman Blanchots essay over de “twee versies van het 

imaginaire” evoceert, refereert hij ook uitdrukkelijk aan de lacaniaanse theorie. Hij citeert 

twee passages uit de seminaries waar, reeds in het vroege stadium van Lacans oeuvre, het 

beeld het vermogen toegeschreven wordt om het reële te reveleren. Eén passage verwijst naar 

de fameuze ‘Irma-droom’, één van Freuds eigen dromen die hij beschreven en geanalyseerd 

heeft in Die Traumdeutung en waarin hij zich plots geconfronteerd ziet met een partij ziek 

vlees in de keel van zijn patiënte.47 Het andere citaat legt mooi uit hoe een beeld in staat is 

                                                 
46  “L’acte de pensée ne se fonde pas seulement sur le mouvement des pensées mais aussi sur leur blocage. 
Supposons soudainement bloqué le mouvement de pensée – il se produira alors dans une constellation 
surchargée de tensions une sorte de retour : une secousse qui vaudra à  l’image, à la constellation qui la subira, 
de s’organiser à l’improviste, de se constituer en monade à son intérieur.”Walter Benjamin (1991), Ecrits 
français, présentés par J.-M. Monnoyer, Paris : Gallimard, p 346 (De zinnen die enkel in de Franse versie staan, 
zijn door mij gecursiveerd); (1980 [1974]), Gesammelte Schriften. Band I.2. Abhandlungen, Werkausgabe, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, p. 702-703. 
47  Sigmund Freud (1987),  Nederlandse Editie, Psychoanalytsche duiding 2/3, De droomduiding, 
vertaling Thomas Graftdijk, Amsterdam: Boom, p. 154-170; Lacan (1978), Le séminaire II. Le moi dans la 
théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (1954-1955), texte établi par J.-A. Miller, Paris : Le 
Seuil, p. 196, 209. 
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“het beeld van dislocatie, van de fundamentele verscheurdheid van het subject [déchirement 

essential du sujet]” te zijn.48  De conclusie die Didi-Huberman daaruit trekt, luidt als volgt:  

 

Daar, dus, waar ‘alle woorden blokkeren en alle categorieën falen’ – daar waar weerlegbare én 

onweerlegbare stellingen zich letterlijk uit hun lood voelen geslagen – daar op die plaats kan 

een beeld opdoemen. Niet het sluierbeeld van de fetisj, maar het breukbeeld dat een glans van 

het reële laat ontsnappen.49  

 

Dit is meteen een mooie samenvatting van wat Didi-Huberman over het lacaniaase draagvlak 

van zijn argumentatie zegt. Tegen Wajcmans Lacaniaanse stelling over het imaginaire als 

inherent totaliserend en als een noodzakelijk ontkenning van de differentie waarop het stoelt, 

brengt hij in dat, in een lacaniaans perspectief, een beeld ook best in staat is een openheid toe 

te laten waardoor het onzegbaar reële even te evoceren is.50 Wajcmans denken daarentegen, 

aldus Didi-Huberman, biedt ons een illustratie van  

 

die steriele postlacaniaanse lectuur die, in een domme verwerping van de fenomenologie, 

stelselmatig het ‘symbolische’ [koren] heeft gezuiverd van zijn ‘imaginaire kaf, waarbij het 

imaginaire als psychische register progressief – en onterecht – verengd werd tot een 

eenvoudige structuur van speculaire vervreemding.51 

 

Waar Wajcman er dus vanuit gaat dat een beeld totaliseert en (daarom) liegt met betrekking 

tot het reële en (dus) de waarheid, is voor Didi-Huberman, beroep doend op dezelfde 

lacaniaanse theorie, een beeld ‘niet alles’’ en dus in staat de weg open te houden naar de 

                                                 
48  “La phénoménologie du rêve d’Irma nous a fait distinguer [le] surgissement de l’image terrifiante, 
angoissante, de cette vraie tête de Méduse, […] révélation de quelque chose d’à proprement parler innommable 
[…]. Il y a donc apparition angoissante d’une image qui résume ce que nous pouvons appeler la révélation du 
réel dans ce qu’il a de moins pénétrable, du réel sans aucune médiation possible, du réel dernier, de l’objet 
essentiel qui n’est plus un objet, mais ce quelque chose d’avant quoi tous les mots s’arrêtent et toutes les 
catégories échouent, l’objet d’angoisse par excellence. […] Il s’agit d’un dissemblable essentiel, qui n’est ni le 
supplément ni le complément du semblable, qui est l’image même de la dislocation, du déchirement essentiel du 
sujet.”, in : Lacan 1978 : 196; 206; cursivering door Didi-Huberman, zoals geciteerd in: Didi-Huberman 2003: 
104.  
49  “Là, donc, où “tous les mots s’arrêtent et toutes les catégories échouent” – là où les thèses, réfutables 
ou non, se trouvent littéralement interloquées –, là peut surgir une image. Non pas l’image-voile du fétiche, mais 
l’ image-déchirure qui laisse fuser un éclat de réel.”Didi-Huberman 2003: 104.  
50  « […] l’image se caractérise, en fait, de n’être pas toute » (Didi-Huberman 2003: 107).  
51  “[…] cette stérile lecture post-lacanienne qui, dans le rejet obtus de la phénoménologie, a 
progressivement épuré le “symbolique” de ses scories “imaginaires”, l’imaginaire comme registre psychique 
ayant été progressivement – et abusivement – rabattu sur une simple structure d’aliénation spéculaire.”Didi-
Huberman 2003: 105. Didi-Huberman verwijst terecht naar een belangrijk boek waarin die problematiek helder 
wordt uiteengezet: Guy Le Gaufey (1997), Le lasso spéculaire. Une etude traversale de l’unité imaginaire, 
Paris: EPEL.  
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waarheid van het reële. Ook al werkt Didi-Huberman, net als Wajcman overigens, zijn 

referentie aan de lacaniaanse theorie nergens grondig uit, toch – zo wil ik in wat volgt 

aantonen – leunt hij er dichter bij aan dan Wajcman. Om die stelling te staven, moeten we 

nogmaals dieper ingaan op de fundamentele status van een beeld en van het imaginaire in het 

algemeen.  

 

4. Het subject van een foto 

 

Wat is een beeld? Het blijkt inderdaad dé centrale vraag te zijn in het debat tussen Wajcman 

en Didi-Huberman.52 Vanuit een lacaniaans perspectief is echter met die vraag op zich al iets 

fout. Je lost een probleem niet op door boudweg de vraag te stellen naar wat iets is. Wat iets is 

- en dus ook wat iets betekent – hangt af van de plaats die het inneemt in een web van 

onderlinge referenties, een web dat libidinaal is bezet door het menselijke verlangen. In 

lacaniaans jargon: voor een lustwezen is iets eerst en vooral een betekenaar. Ook een beeld of 

een foto.  

 Hoewel het zelden of nooit met zoveel woorden ter sprake komt in de discussie tussen 

Wajcman en Didi-Huberman53, is dit toch het cruciale punt dat hen lijnrecht tegenover elkaar 

doet staan. Wajcman beschouwt een beeld als iets imaginairs waartegenover je je dan ook 

onvermijdelijk op een imaginaire manier verhoudt. Het is een eigenschap van iets. Strikt 

lacaniaans echter, slaat de term ‘imaginair’ enkel op de formele manier waarop een lustwezen 

zich tot iets verhoudt. Het typeert de positie waarin het er als subject tegenover staat.  

In weerwil van zijn reputatie is Lacan in deze zonder meer duidelijk: het enige 

universum waarin het menselijke driftwezen in staat is zijn economie draaiende te houden – 

inclusief de beelden die in erin voorkomen – is er een van betekenaars. Tegenover die 

betekenaars kan het zich óf imaginair óf symbolisch verhouden. Ofwel, eerste mogelijkheid, 

houden we ons voor de ‘signifié’ van die betekenaars en beschouwen we onszelf als de 

oorsprong, oorzaak en eigenaar van de ‘beelden’ waarin we onszelf weerspiegeld zien: dit is 

de imaginaire manier. Ofwel, tweede mogelijkheid, houden we ons voor diegene waarnaar die 

                                                 
52  Het is ook één van de hete hangijzers waarvoor elke moderne en hedendaagse theorie zich geplaatst 
weet. Zie bijvoorbeeld: Gottried Boehm (Ed.) (2006 [1994]), Was ist ein Bild?, Munchen: Wilhelm Fink Verlag. 
Daarin zijn onder meer ook twee passages uit Lacans seminaries opgenomen, zij het niet die waaraan Didi-
Huberman  refereert (Boehm 2006: 60-89).  
53  Zie Didi-Huberman 2003: 169. Daar lezen we dat, in tegenstelling tot wat Wajcman beweert (die het 
over het beeld, eerder dan over beelden heeft), Godard beelden als betekenaars behandelt. Zoals ook Lacan het 
doet, zo voegt Didi-Huberman eraan toe, waardoor het duidelijk is dat hij hier Godards standpunt deelt. 
“L’image ne porte pas, selon lui [Wajcman], cette fécondité que Lacan reconnaissait au signifiant dans ses effets 
de ‘chaîne’.”  
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betekenaars (beelden incluis) onophoudelijk verwijzen zonder dat ze ons ooit de kans gunnen 

om er ons ten volle de oorsprong, oorzaak of eigenaar van te wanen. In dit geval is onze 

houding symbolisch.  

 Hoewel beelden op het eerste gezicht meer in de lijn van het imaginaire lijken te 

liggen en woorden meer in die van het symbolische, beschouwt Lacan nergens beelden per se 

als imaginair en woorden per se als symbolisch. Daarom spoort Wajcmans diep wantrouwen 

tegen beelden, in tegenstelling tot wat hij zelf beweert, niet met de basispremisses van de 

Lacaniaanse theorie. Van een wantrouwen tegenover beelden op zich is daar strikt genomen 

geen sprake. Het gaat om de manier waarop het lustsubject zich tot beelden verhoudt of, 

exacter, welke subjectpositie die beelden genereren en/of op welke plaats het subject er 

positie tegenover inneemt.  

Wie naar de waarheid zoekt (de waarheid over zichzelf bijvoorbeeld, zoals het geval is 

in een analytische kuur), zal die slechts vinden in een wending die het subject van die 

zoektocht te beurt valt. Waar we in een eerste – imaginaire – moment denken dat we ons de 

gezochte waarheid kunnen toe-eigenen omdat we ons het volle subject (dit wil zeggen de 

volle drager) van zowel die zoektocht als die waarheid wanen, realiseren we naderhand dat we 

subject/drager zijn van het verlangen naar waarheid en enkel van dat verlangen. In dit geval 

positioneren we ons zo dat we er nooit vanuit gaan ons die waarheid ooit ten volle te hebben 

toegeëigend. De waarheid waarnaar we zoeken dient zich pas aan in de confrontatie met het 

feit dat we het subject zijn van een verlangen naar waarheid, een subject dat daarom voor 

altijd van die waarheid afgescheiden zal blijven, inclusief van de waarheid over zichzelf. Het 

zal met andere woorden nooit anders dan een gespleten subject zijn. Voor een lacaniaans 

perspectief komt menselijke ‘cultuur’ (inclusief de herinneringscultuur rond de Shoah) neer 

op een cultivering van die wending die het subject ondergaat in de kanteling van een 

imaginair ego naar een symbolisch subject. ‘Cultuur’ is niets dan een constant hernomen 

gesublimeerde confrontatie met onze conditie van gespleten subject.54  

 Wanneer Jorge Semprun, een overlevende van Buchenwald, in de jaren net na de 

oorlog verstrooiing zocht in een plaatselijke bioscoop, werd hij, “na de samenvatting van een 

sportmanifestatie en van een internationale bijeenkomst in New York”, plots geconfronteerd 

met beelden uit Duitse kampen. Toen hij ook enkele beelden uit ‘zijn’ kamp zag, overviel 

hem iets vreemds. Hij herkende die beelden wel, maar het was alsof niet hij het was die daar 

                                                 
54  Voor Lacans reflectie over ‘cultuur’ als ‘cultivering van de ‘perverse’ aard van het verlangen en de 
gespleten conditie van zijn subject, zie de laatste les van het zesde seminarie, Le désir et son interprétation 
(1958/9; les van 1 juli 1959, ongepubliceerd). 
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geleefd had; alsof de man die hij zich daar herinnerde niet dezelfde was als diegene die nu 

naar die beelden keek. Alsof hij, in het moment van herkennen, zichzelf verloren was als het 

subject van die herkenning. Didi-Huberman citeert Semprun uitvoerig:  

 

De beelden waren gefilmd in diverse, door de geallieerde opmars bevrijde kampen enkele 

maanden geleden. In Bergen-Belsen, in Mauthausen, in Dachau. Ook Buchenwald was erbij 

en ik herkende het. Of, beter: ik wist zeker dat die beelden uit Buchenwald waren, zonder 

evenwel zeker te zijn ze herkennen. Of, nog beter: zonder er zeker van te zijn dat ik ze gezien 

had. Ik had ze nochtans gezien. Of beter : ik had ze beleefd. Het was het verschil tussen het 

geziene en het beleefde dat zo verwarrend was. […] Plotseling, in de stilte van deze 

bioscoopzaal […], werden die mij intieme beelden vreemd en werden ze op het scherm 

geobjectiveerd. Ze ontsnapten ook aan mijn eigen persoonlijke procedures van herinnering en 

censuur. Ze hielden op mijn goed en mijn kwelling te zijn: dodelijke rijkdommen van mijn 

leven. Ze waren tenslotte niets dan de radicale, geëxterioriseerde werkelijkheid van het 

Kwaad: zijn ijselijke, niettemin brandende weerschijn.55  

 

In het geval van Jorge Semrpun hebben beelden, die normaliter identificatie in de hand 

werken, precies het omgekeerde effect. In zijn geval stellen ze de kijker als het ware 

“aanwezig bij [zijn] eigen afwezigheid”.56 Beelden gaan hier juist elke mogelijke identificatie 

‘deconstrueren’, ‘de-centreren’. Ze maken Semprun duidelijk dat het subject van wat hij 

meemaakte niet samenvalt met het subject van zijn leven. Dit soort confrontatie met de 

gespletenheid van het subject is in de psychoanalyse het effect van een praatkuur, van een 

discursief proces, van woorden en betekenaars. De ervaring die Semprun overvalt, maakt 

duidelijk dat beelden hetzelfde effect kunnen hebben. Beelden uit het ‘eigen’ kamp kunnen 

zelfs een overlevende confronteren met de onmogelijkheid om zich de afgebeelde waarheid 

toe te eigenen.  

                                                 
55  “ Les images avaient été filmées dans différents camps libérés par l’avance alliée, quelque mois plus 
tôt. A Bergen-Belsen, à Mauthausen, à Dachau. Il y en avait aussi de Buchenwald, que je reconnais. Ou plutôt : 
dont je savais de façon certaine qu’elles provenaient de Buchenwald, sans être certain de les reconnaître. Ou 
plutôt : sans avoir la certitude de les avoir vues moi-même. Je les avais vue, pourtant. Ou plutôt, je les avais 
vécues. C’était la différence entre le vu et le vécu qui était troublante. […] Soudain, dans le silence de cette salle 
de cinéma […], ces images de mon intimité me devenaient étrangères, en s’objectivant sur l’écran. Elles 
échappaient ainsi aux procédures de mémorisation et de censure qui m’étaient personnelles. Elles cessaient 
d’être mon bien et mon tourment: richesses mortifères de ma vie. Elles n’étaient plus, ou n’étaient enfin que la 
réalité radicale, extériorisée, du Mal: son reflet glacial et néanmoins brûlant.” (Jorge Semprun [1996], L’écriture 
ou la vie, Paris : Gallimard, p. 258. Geciteerd in Didi-Huberman 203: 11; eigen vertaling, MdK).  
56  Beelden die behept zijn met “[…] la faculté d’assister brusquement à notre propre absence”, Didi-
Huberman 2003: 113. In feite haalt Didi-Huberman een passage aan uit Proust: zie Marcel Proust (1954), A la 
recherche du temps perdu, II. Le côté de Guermantes, Paris : Gallimard, p. 140. 
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Merk wel dat dit onvermogen hier niet wordt toegeschreven aan de aard van wat wordt 

getoond, als wel aan het punt van waaruit het beeld wordt bekeken. Hier confronteert het 

beeld de toeschouwer met de gespleten conditie, niet zozeer van het object van wat hij te zien 

krijgt (als radicaal afgespleten van het reële waaraan het refereert), als wel van zichzelf in zijn 

hoedanigheid van subject van die beelden.  

 Het mag dan inderdaad verre van zinloos zijn om Auschwitz ‘onuitsprekelijk’ en 

‘onvoorstelbaar’ te noemen, toch is het vanuit een lacaniaans perspectief cruciaal dit 

onuitsprekelijke en onvoorstelbare te lokaliseren, zij het niet zozeer aan de kant van het object 

als wel aan de kant van het subject. Wat onuitsprekelijk is, is eerst en vooral het punt van 

waaruit we spreken als we het over Auschwitz hebben. Wat ondraaglijk is, is het punt waar 

we ‘drager’ zijn van de betekenaars die het verhaal met die naam uitmaken. Het is in die zin 

dat Didi- Huberman akkoord gaat met Georges Bataille die ‘Auschwitz’ duidt als iets 

unheimlich “semblable”, iets ook dat ons dáár aantast waar we als mens allen “gelijk” zijn.57 

En dit is niet zonder meer tegengesteld aan de visie die tegen Auschwitz aankijkt als tegen het 

“absoluut Andere”, zoals onder meer Wajcman claimt.58 De andersheid waarmee Auschwitz 

ons confronteert, raakt ons tot op het punt waar we subject en drager zijn van het verhaal 

waarin die gruwel ons is overgedragen. Het is in die zin dat we, sinds Auschwitz, 

“onlosmakelijk verbonden zijn met Auschwitz” (“inséparable d’Auschwitz”), zoals Bataille 

het formuleerde en Didi-Huberman onderschreef. 

 Auschwitz tast ons aan in wie we zijn, in hoe we naar onszelf kijken. Het heeft ons 

voorgoed besmet; het staat ons niet langer toe ons diegene te wanen waarvoor we ons 

eeuwenlang hielden. Het heeft het punt beschadigd van waar we ons tot de wereld en tot 

onszelf verhouden. Het punt van waaruit wij tegen Auschwitz aankijken en het punt van 

waaruit de Auschwitzgevangenen er zelf tegen aankeken (en zelfs de manier waarop 

Auschwitz tegen zichzelf aankijkt) zijn “semblable” in de zin dat het niet mogelijk is om ten 

volle bewust het subject van deze blik te zijn. Dit geldt inderdaad ook voor de slachtoffers. 

Wat ondraaglijk is, is dat ze het verdragen hebben; dat ze, voor kortere of langere tijd, het 

subject van het ondraaglijke zijn geweest. In het geval van de Sonderkommando’s (de 

gevangenen tewerkgesteld in de uitroeingsmachine zelf) is dit nog duidelijker. Wat voor hen 

ondraaglijk was, is dat zij het subject van de Shoah zijn geweest, niet alleen in de zin dat zij er 

passief aan onderworpen (‘subjected’, ‘ assujetti’) waren, maar ook in de zin dat zij er het 

actieve subject van waren. Het punt van waaruit de Sonderkommando de ‘drager’ van de 

                                                 
57  Didi-Huberman 2003: 42 ff.  
58  Wajcman 2001: 73. 
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Shoah is, maakt hem tot “semblable” van de andere gevangenen, van de beulen en van ons 

zelf die op onze eigen onmogelijke manier het subject van de Shoah zijn. Dit ‘punt’ valt per 

definitie niet ten volle te assumeren. Het is dit ‘punt’ dat Auschwitz onuitspreekbaar, 

onvoorstelbaar, ondraaglijk maakt.  

Dat Auschwitz onvoorstelbaar en onuitsprekelijk is, is in dit opzicht dus niet per 

definitie in contradictie met het feit dat wij onszelf moeten erkennen als drager/subject van 

Auschwitz. Naar mijn aanvoelen is dit de richting waarin je Didi-Hubermans gepassioneerde 

pleidooi moet begrijpen ten voordele van de tentoonstelling Mémoires des camps, en in het 

bijzonder van de presentatie van de vier foto’s die in opdracht van het Poolse verzet zijn 

genomen.  

Keren we daarom nog eens naar die foto’s terug. Zelfs Wajcman gaat ermee akkoord 

dat, in een context als deze, elke foto, elk beeld van belang is. “Maar beeld waarvan?” vraagt 

hij zich af.59 Nooit van Auschwitz als zodanig, zo luidt zijn antwoord. Ook al geeft het beeld, 

dankzij de listen van het imaginaire, daar al te gemakkelijk aanleiding toe. Alsof het ons 

toestaat present te zijn in het hart zelf van een hel die elke verbeelding tart. Alsof die beelden 

ons, meer dan wat dan ook, rechtstreeks tot bij de waarheid van die onvoorstelbare gruwel 

brengen. Maar wat zou dan een waarachtig beeld van ‘Auschwitz als onvoorstelbaar’ 

überhaupt voorstellen, zo vraagt Wajcman zich af. Voor hem zou dat het moment zelf van de 

genocide zijn, het moment van de dood van zes miljoen Joden. Waaraan hij onmiddellijk – en 

terecht – toevoegt dat zo’n beelden niet bestaan. Tot op heden beschikken we niet over foto’s 

over wat zich afspeelde in de gaskamer op het moment dat het misdadige doodsvonnis op een 

gans volk concreet werd voltrokken. En men kan zich de vraag stellen of dergelijke foto’s 

überhaupt mogelijk zijn, aldus Wajcman. Kunnen we de dood als zodanig fotograferen? We 

kunnen foto’s nemen van mensen die op het punt staan te sterven, of van mensen die 

gestorven zijn, maar kunnen we hun moment van sterven fotograferen? Kunnen we de dood 

zelf in beeld brengen? Voor Wajcman is dit per definitie onmogelijk. Als het leven 

presentabel en representabel is, dan is de dood geen van beide, zeker niet in zijn criminele, zes 

miljoen maal vermenigvuldigde uitvoering zoals dat in de Shoah het geval was.  

Het wordt nu nog duidelijker waarom Wajcman zo furieus reageerde op een 

Shoahtentoonstelling die enkel uit fotomateriaal bestaat. Die exclusieve nadruk op fotografie 

versterkt de impressie dat de kijker een reële blik op Auschwitz wordt geboden, alsof hij in 

staat wordt gesteld zichzelf in te beelden present te zijn bij de grootste genocide uit de 

                                                 
59  “Mais l’image de quoi?”, Wajcman 2001: 79. 
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geschiedenis. Wanneer dan één van de begeleidende essays bij die tentoonstelling haast 

uitsluitend gewijd is aan vier foto’s “genomen vanuit de gaskamer”, wordt die indruk alleen 

maar versterkt – versterkt door wat gemakkelijk als een ‘bewijs’ kan worden gelezen. Die 

foto’s –  “ces quatre bouts de pellicule arrachés à l’enfer”60 – geven ons werkelijk het gevoel 

echt en reëel in het centrum van de Shoah, in de gaskamers zelf, terechtgekomen te zijn. 

In deze context verwijst Wajcman naar Didi-Hubermans analyse van de opvallende, 

proportioneel te grote, zwarte contouren die elk van de vier foto’s vertonen. Voor Didi-

Huberman zijn die de “attestation visible” van de plaats van waaruit ze zijn genomen.  

 

De donkere massa die het zicht op de lijken en de kuilen omgeeft, die massa waar niets te zien 

valt [où rien n’est visible], biedt in werkelijkheid een visuele markering [marque visuelle61] 

die van evenveel belang is als de rest van het gedrukte oppervlak. Die massa waar niets te zien 

valt, is de ruimte van de gaskamer: de donkere kamer waarin men zich heeft moeten 

verschuilen om vandaaruit het werk van de Sonderkommando in het licht te zetten, buiten, 

boven de verbrandingskuilen.62         

 

Hoewel Didi-Huberman met zijn interpretatie niet het laatste woord over Auschwitz 

pretendeert en het ook voor hem niet zonder meer een uitgemaakte zaak is dat die foto’s 

inderdaad genomen waren van binnenuit de gaskamer in het Crematorium V complex van 

Birkenau, toch stimuleert zijn analyse de verbeelding van de lezer sterk in die richting. En 

zelfs als zijn analyse klopt (en Jean-Claude Pressac en anderen gaan ermee akkoord), toont dit 

enkel de extreme moed van de Sonderkommando’s. Het toont ons niet the Shoah as such, 

repliceert Wajcman.  Het niets dat we zien in het zwarte raamwerk van de foto’s, toont 

daarom nog niet het ‘niets’  waartoe de slachtoffers zijn herleid, zo stelt Wajcman.63  

 Hier botsen we mijn inziens tegen de grenzen van Wajcmans analyse aan. Hij benadert 

Auschwitz als het object van discours en beeld, en hij heeft het gelijk aan zijn kant wanneer 

hij beweert dat in die hoedanigheid Auschwitz onuitsprekelijk is en elke verbeelding tart. 

Maar waar hij overheen kijkt, is het subject van dit spreken, het subject van de beelden. Was 
                                                 
60  Zo luidt de titel van het eerste hoofdstuk in “Images malgré tout” (Didi-Huberman, 2003: 11). 
61  Voor het verschil tussen ‘visible’ en ‘visuel’, zie hierboven, noot 38. 
62  “La masse noire qui entoure la vision des cadavres et des fosses, cette masse où rien n’est visible 
donne, en réalité, une marque visuelle aussi précieuse que tout le reste de la surface impressionnée. Cette masse 
où rien n’est visible, c’est l’espace de la chambre à gaz: la chambre noire où il a fallu se retirer pour mettre en 
lumière le travail du Sonderkommando, dehors, au-dessus des fosses d’incinération.”, Wajcman 2001: 79 (italics 
by Didi-Huberman). Wajcman quotes the version in the catalogue (Chéroux 2001: 236), which differs slightly 
from the version in Didi-Huberman: 52 (he has changed « chambre noir » in « chambre obscure »). 
63  “Cette zone d’ombre ne montre pas véritablement un lieu: ce ‘rien’ de visible ne montre pas le rien que 
produisaient les chambres à gaz. Cette ‘masse noire’ est certes ‘l’attestation visible’ de quelque chose […], ell 
montre l’extrême courage du Sonderkommando. Pas les chambres à gaz.” (Wajcman 2001: 80) 
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het de intentie van het ‘fotograferende team’ om wat elke verbeelding tart in beeld te 

brengen? Dit valt moeilijk te ontkennen. Zij namen inderdaad het onvoorstelbare in beeld, 

wilden dat het gezien werd en dat de buitenwereld op die manier met de ogen op de feiten 

werd gedrukt. Die foto’s waren een schreeuw aan het adres van de Poolse weerstand, van de 

Poolse regering in ballingschap, van de geallieerden en van de gehele wereld: ‘Alsjeblief, kijk 

naar die beelden, ze zijn ongelofelijk. Maar alsjeblief geloof dat het ongelofelijke plaatsgrijpt, 

dat die beelden getuigen van wat niemand zich ooit heeft kunnen inbeelden maar hier op dit 

eigenste moment onverminderd wordt voltrokken.’ Dit alles is waar, en Wajcmans analyse 

baseert zich op de complexiteit van het ‘object’ dat zich voorbij het uitspreekbare ophoudt, 

terwijl het daarom, zoals hij zelf aangeeft, ook bij uitstek vraagt om onophoudelijk besproken 

te worden.  

 Maar, nog eens, wat te zeggen over het subject van die foto’s, over het punt van 

waaruit ze zijn genomen? Het was een uiterst gevaarlijk punt: daarover zijn Wajcman en 

Didi-Huberman het in elk geval eens. Is het echter, in het geval van Auschwitz, niet even 

onuitsprekelijk en onvoorstelbaar als het object? En, uiteraard, net als het object, kan ook het 

subject van het beeld worden genegeerd aan de hand van allerlei imaginaire listen. Wat in 

feite vooral wil zeggen dat beelden gelezen moeten worden. Gelezen als betekenaars. 

‘Uitgaand van de primauteit van de betekenaar’: dit is de enige manier om het ware object en 

het ware subject waar die betekenaars naar verwijzen op de juiste manier in het vizier te 

krijgen. Dit uitgangspunt ontwaart het object als wat nooit in zijn echt reële aard bloot te 

leggen is. En het ontwaart het subjet als het punt van waaruit de beelden gemaakt zijn maar 

zelf door die beelden niet gefotografeerd of getoond kan worden. Dat punt of ‘subject’ is 

nooit anders dan ‘voorondersteld’, ‘supposé’. Het blijft als het ware ingebeeld door de 

beelden zelf en is formeel van de mogelijkheid verstoken het ingebeelde ooit aan een 

bestaande realiteit te koppelen. 

‘Voorondersteld’, ‘supposé’: dit is de betekenis van ‘subject’ in de lacaniaanse zin van 

het woord: het is een sub-jectum, (letterlijk) een voor-onder-stelling, een ‘stelling’ (staketsel, 

platform, drager) ‘gesteld’ of geplaatst ‘onder’ (sub-) een serie betekenaars/beelden teneinde 

het driftwezen dat het met die betekenaars moet stellen een fictief punt van eenheid te geven, 

een centraal punt van waaruit het zijn inherent wankele economie samen kan houden. Alleen 

is dit subject er niet van bij de aanvang. Het is geen oorspronkelijk gegeven, maar een 

constructie achteraf, een gebricoleerde fictie bedoeld om het driftwezen op de rails te houden. 

Het is niet oorzaak en grond (zoals van het klassieke subject gezegd wordt), maar een effect, 

meer bepaald een effect van de betekenaar waarop het lustwezen is aangewezen. Het is ‘wat 



 28

betekenaars representeren voor andere betekenaars’ (naar de formule die al eerder is 

aangehaald). 

Het is in die zin dat de vier Auschwitzfoto’s gemaakt in opdracht van de Poolse 

weerstand gelezen moeten worden vanuit het perspectief van hun subject. Die foto’s zijn niet 

enkel momentopnamen van een onuitsprekelijk object dat elke verbeelding tart, zij genereren 

ook een subject, dat noodzakelijk uit het fotobeeld uitgesloten wordt en dat in die zin 

onvoorstelbaar is en voorbij elke verbeelding ligt. Maar het is uitgerekend dat onvoorstelbare 

dat hier aan de Sonderkommando’s en de andere gevangenen hoop weet te geven. Het punt 

van waaruit die beelden genomen zijn, situeert zich immers formeel buiten wat ze te zien 

geven. Door die foto’s te nemen, situeert derhalve ook de Sonderkommando zichzelf buiten de 

horror. In dit perspectief gewagen van “semblable”, klinkt hier al veel minder absurd. Dit 

soort ‘buiten’ maakt de Sonderkommando immers “gelijk” (“semblable”) aan de 

buitenwereld. Gedurende één enkel imaginair moment heeft de ‘cameraman’ – en met hem 

zijn hele ‘team’ alsook de totaliteit van de gevangenen – buiten het kamp vertoefd en zo 

verslag kunnen doen van wat zich binnen het kamp afspeelt. Die buitenpositie, hoe imaginair 

ook, maakt dat hij en zijn foto’s door de buitenwereld zullen kunnen worden ontvangen. Het 

object van die foto’s is inderdaad weerbarstig aan elke vorm van overdracht, zoals Wajcman 

terecht stelt, maar wat je wel kunt overdragen– en wat je, ethisch gezien, ook moet overdragen 

– is hun subject, dit wil zeggen het punt van waaruit ze genomen zijn.  

Meer bepaald is de subjectpositie die deze foto’s veronderstellen op zich al 

overgedragen vanuit de buitenwereld. Zo’n foto doet inderdaad niets meer dan de blik van 

buiten binnen de omheining van het kamp brengen. Wie zich daar opgesloten weet, wordt zo 

een blik van buiten gegund. En dankzij deze blik – en zijn kristallisaties, zijn foto’s – 

verwacht de gevangene dat de buitenwereld eindelijk ziet wat zich binnenin afspeelt.  

Voor de Sonderkommando is fotografie dus hoegenaamd niet de leugenmachine 

waarvoor ze vaak wordt gehouden. Integendeel, hij verwelkomt haar als een instrument om de 

buitenwereld de binnenkant van het kamp te laten zien en om aan de gevangenen – al is het 

slechts gedurende één imaginair moment – opnieuw te tonen waar hun ware positie ten 

aanzien van het kamp is: erbuiten.  

Het is tenslotte niet toevallig dat de foto’s genomen zijn door Sonderkommando’s. Het 

stelde hen in staat zich een houding te vinden buiten, en dus tegenover de onmogelijk wrede 

buitenpositie waarin ze zich bevonden als directe assistent-uitvoerders van de genocide. Hun 

‘sonder’-positie impliceert dat zij, meer nog dan de andere gevangenen, gedwongen werden 
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zich de blik van beul toe te eigenen, een blik die op zijn manier ook die van de buitenstaander 

of buitenwereld is.  

Aan dit soort psychologische foltering wordt weliswaar elke gevangene onderworpen. 

Elk van hen wordt gedwongen zich te identificeren met de buitenstaanderblik van de nazibeul. 

Zo’n kampregime werkt naar een punt toe waar het onrecht dat het slachtoffer wordt 

aangedaan door het slachtoffer zelf niet langer als onrecht wordt ervaren; dat hij de slag in 

zijn gezicht als rechtvaardig assumeert. Niet dat het slachtoffer daar überhaupt in staat toe  

zou zijn, maar de beul kan zijn gedrag in die zin interpreteren. Op dat moment is de 

psychische en morele weerstand van de gevangene volkomen gebroken en is hij compleet 

gereduceerd tot een vegetatief reactieorgaan.64 Eenmaal ‘Muzelman’, kijkt hij tegen zichzelf 

aan uitsluitend nog vanuit dat radicale buiten van waaruit de beul hem aankijkt. Eenmaal die 

blik tot de zijne gemaakt, is het slachtoffer helemaal buiten de wereld geplaatst en is het 

initiële doel van de Nazi beul bereikt: de totale uitsluiting van de Jood uit de wereld. Dan is 

gerealiseerd wat voor de ‘rassenleer’ al langer een wetenschappelijk uitgemaakte zaak was, 

met name dat de Jood niet tot het natuurlijke universum van de gezonde, leefbare rassen 

behoorde.65  

Voor de Sonderkomando is deze perverse folterlogica zo mogelijk nog wreder, al was 

het maar omdat hij zich het standpunt van de beul op een actieve manier moet toe-eigenen. 

Samen met de beul moet hij het project ten uitvoer brengen om een in ‘natuurlijk’ opzicht 

‘fout’ ras letterlijk de wereld uit te helpen. Hij wordt gedwongen de actief collaborerende 

“semblable” van de beul te zijn en diens moorddadige buitenpositie te delen ten aanzien van 

de slachtoffers.  

Hier ontwaren we de bevrijdende kracht die fotografie kan hebben. Ze staat de 

Sonderkommando toe de buitenpositie als zodanig binnen het kamp te brengen om die op die 

manier tegen de nazibeul te keren. Daarin ligt de deconstructieve kracht van een camera. Zij 

staat de gevangene toe de valse pretenties van de nazipositie bloot te leggen die beweert dat 

                                                 
64  Hannah Arendt maakt die opmerking in “Social Science Techniques and the Study of Coincentration 
Camps”, in: (1994), Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile and Totalitarianism, edited and with 
an introduction by Jerome Kohn, New York: Schocken Books, p. 232-243, meer specifiek p. 240 (met dank aan 
Raf Debaene om mij op die passage bij Arendt te attenderen). 
65  De toenmalige rassentheorie hield het Joodse ‘ras’ voor een kwalijke fout in de natuurlijke evolutie die 
enkel kon worden goedgemaakt door het betreffende ras te verwijderen. Als resultaat van een op het 
stimulus/respons-principe steunde evolutie, aldus diezelfde theorie, is een ras niet enkel te beschouwen als het 
resultaat van een aanpassing aan zijn omgeving, maar past elk ras ook die omgeving aan zijn natuur aan. 
Zichzelf aanpassen aan het milieu en dat milieu aanpassen aan zichzelf: dit is de manier waarop elk menselijk ras 
in de loop van de evolutie zijn geschiedenis, zijn volkseigen, zijn cultuur en zijn natie heeft gecreëerd. Daartoe 
zijn de staatloze Joden nooit in staat geweest, aldus de rassenleer waarop de nazi’s steunen. Het joodse ras is in 
die zin een ‘fout’ in de natuurlijke evolutie der volkeren, en moet daarom uit die raciaal evoluerende natuur 
worden verwijderd.  
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de hele wereld ermee akkoord gaat dat de Jood als een buitenstaander moet worden 

beschouwd en daarom van de planeet moet worden verwijderd. Als wilden de vier foto’s 

genomen in opdracht van de Poolse weerstand het volgende zeggen: ‘Als de buitenwereld 

beweert dat de Jood de buitenstaander van de natuur is, zoals de nazi ideologie voorhoudt, laat 

dan die buitenwereld een blik werpen op hoe de Jood effectief uit de wereld gewerkt wordt. 

Zal de buitenwereld dan instemmen met wat de beul beweert dat die buitenwereld gelooft, 

met name dat de Jood geen mens is en dat zijn uitroeiing geen verlies maar juist een winst 

voor de mensheid betekent?’ Het is de hoop van de Sonderkommando’s  (en in het sadistische 

universum waarin zij leven is hoop koesteren verre van vanzelfsprekend) dat de buitenwereld 

de nazibeul tegenspreekt  en zegt dat ook de Jood eenvoudigweg tot de buitenwereld behoort; 

dat er met andere woorden aan de buitenwereld geen ‘buiten’ is, dat alle mensen tot één 

enkele soort behoren, één ‘espèce humaine’ (om het met de titel van Robert Antelmes boek te 

zeggen).66 

 Door gebruik te maken van de buitenpositie die inherent is aan het nemen van foto’s, 

deconstrueert de Sonderkommando de differentie binnen/buiten zoals het nazi regime die op 

een sociopolitieke manier neerzet (binnen/buiten het kamp67, binnen/buiten de mensenrassen, 

binnen/buiten het Arische ras, et cetera). Hij zegt dat er in feite alleen ‘buiten’ is, en dat we 

daar met zijn allen ‘in’ zijn. Niemand kan beweren buiten het ‘buiten’ te zijn waar we met 

zijn allen in zijn.  

 Niemand bekleedt een buitenpositie van waaruit hij de grenzen van wat een mens is 

kan overzien, en diegenen uitsluiten die niet aan de norm van die grens voldoen. En evenmin 

kan iemand een inzicht pretenderen in de binnenkant, in de essentie van wat een mens tot 

mens maakt. Dit is nu eenmaal de moderne conditie waarin onze kennis en wetenschap zich 

bevinden. Sinds het modern is geworden, matigt ons weten zich niet langer de pretentie aan 

toegang te hebben tot de ‘essentie’ van de dingen – tot ‘das Ding an sich’, zoals Kant het 

noemt – en weten we dat, precies om die reden, onze kennis geen grenzen meer heeft, bevrijd 

als ze is van alle restricties die haar aan zoiets als ‘essenties’ bond.  

                                                 
66  Robert Antelme (2001), De menselijke soort, vertaling door P. Huigsloot, Nijmegen: SUN. 
67  Dit lijkt Hannah Arendt het meest onvoorstelbare en moeilijkst in te beelden facet van Auschwitz en 
van concentratiekampen in het algemeen: “Most dificult to imagine and most gruesome to realize is perhaps the 
complete isolation which separated the camps from the surrounding world as if they and their inmates were no 
longer part of the living. […] From the moment of his arrest, nobody in the ouside World was supposed to hear 
of the prisoner again, it was as if he had desappeared from the surface of the earth; he was not even pronounced 
dead.” En uit nazi-ducumenten citeert ze de volgende instructie: “third persons (are to be left) in uncertainty of to 
the whereabouts of prisoners … This also includes the fact that the relatives may not learn anything when such 
prisoners die in concentration camps.” (Arendt 1994: 239-240).  
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 Niemand kan zich de waarheid over wat een mens is toe-eigenen, niemand kan wat 

een mens is in een definitie vastleggen en vervolgens hén uitsluiten die daar niet aan 

beantwoorden ten einde de mensheid van hen te verlossen (zoals men het nazi-project kan 

samenvatten). Wat ons tot mens maakt, is het feit dat we onszelf als mens voorstellen; dat we 

zeggen dat we mens zijn. Dit ‘zeggen’ kan niet gefundeerd worden in de solide zekerheid van 

een gekende essentie; die representatie kan niet worden gekoppeld aan een verzekerde 

presentie. Zo’n zekerheid en presentie zijn sinds we modern geworden zijn niet langer te 

claimen.  

Het onpeilbare impact van de hedendaagse beeldcultuur illustreert dit treffend. Men is 

pas iemand in de mate men in de diverse media wordt gerepresenteerd. Pas daar is het ons 

gegeven te zijn wie we zijn. We zijn met andere woorden wat een beeld representeert voor 

een ander beeld – om nog eens Lacans definitie van de betekenaar te parafraseren, die meteen 

ook zijn meest scherpe definitie van het subject is. De representaties die onze identiteit – en in 

die zin dus ook ons bestaan – mogelijk maken, worden niet voorafgegaan door een presentie, 

door iets dat ‘is wat het is’. In ‘reëel’ opzicht zijn we afwezig in de betekenaars en de beelden 

die ons representeren. Dit is het cruciale inzicht van de lacaniaanse subjecttheorie. Wij – dit 

wil zeggen de identiteit waarvoor wij ons houden, dat ik dat denkt met zichzelf samen te 

vallen – bestaan enkel als afwezig in het vertoog dat ons representeert. We bestaan enkel als 

het ‘onderwerp’ (het subject) waarover dat vertoog het heeft, zelfs als dit vertoog doorgaans 

abusievelijk (want imaginair) stelt dat dit ‘subject’ op zichzelf bestaat.  

 Wanneer de Sonderkommando’s naar fotografie grijpen om het sadistische universum 

waarin ze leven publiek te maken, dan grijpen ze naar de typisch moderne subjectpositie. Ze 

grijpen naar beelden en geven impliciet toe aan die beelden vast te hangen als aan hun laatste 

hoop. Die hoop geeft ze niet meteen een vooruitzicht op een plaats in de wereld daarbuiten, 

maar het gunt ze niettemin een ‘menselijke’ plaats in de hel van het uitroeiingskamp, meer 

bepaald een plaats als subject van een foto, als drager van een beeld – een drager die tegelijk 

door dat beeld wordt gedragen en wordt gedwongen zich daaraan vast te klampen, aangezien 

het niet op een reëel bestaan ‘op zich’ kan bogen.  

 

5. Teleconditie 

 

Een imaginair moment lang een menselijke plaats creëren binnen het sadistische universum 

van hun kamp, een plaats “semblable” aan die van de buitenwereld: dit is wat het 

‘camerawerk’ van de Sonderkommando’s op die bewuste augustusdag in 1944 in Auschwitz-
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Birkenau op het oog hadden. Een plaats buiten hun wereld, die juist omwille van dat buiten-

karakter, gelijk is aan de plaats van waaruit de mensen buiten het kamp aan hún wereld 

participeren. Want zo valt die vrije wereld te definiëren: als de plaats waar we ons buiten de 

wereld wanen ook al zijn we honderd ten honderd van die wereld afhankelijk. De vrijheid die 

er heerst is niet die van een monotheïstische godheid die, buiten de wereld, op zich kan 

bestaan om vervolgens met die wereld te doen wat hij wil. Daarvoor zijn wij, sterfelijken, te 

zeer afhankelijk van die wereld; we leven van die wereld; erbuiten is ons geen leven 

beschoren.68  

En toch doen we alsof we niet met die wereld samenvallen, alsof we erbuiten staan, 

alsof ons een houding ertegenover is gegund. We doen alsof, en dit ‘alsof’ is echt een ‘alsof’: 

het heeft geen vaste grond onder de voeten; het rust niet in de substantie van een ‘res’, om het 

met Descartes te zeggen. Het is fictie, verbeelding, ‘reine Einbildungskraft’, maar als fictie en 

verbeelding maakt het niettemin volstandig deel uit van onze realiteit. Meer nog, het maakt 

het ‘menselijke’ van de mens uit. Het is wat reeds Aristoteles ‘φαντασια’, ‘fantasia’, 

‘voorstellingsvermogen’ noemde. Alleen werd dit verbeeldingsvermogen bij hem nog een 

‘ontologisch’ fundament toegedicht. In de moderne tijd kan het verbeeldingsvermogen niet 

langer worden beschouwd als iets dat tot een essentie, een ontologisch fundament terug te 

voeren is. De moderne verbeelding heeft zijn verankering in het reële verloren, ze is alleen 

nog ‘wens’ en ‘verlangen’ (verlangen, bijvoorbeeld, om in het reële verankerd te zijn). Dit is 

haar typisch moderne conditie. En Freuds psychoanalyse is niets anders dan een verscherpte 

conceptualisering van dit inzicht, zo heeft Lacan terecht gezien. Meer nog: de psychoanalyse 

conceptualiseert dit inzicht tot op het niveau van het subject: ook dit subject is het effect van 

een ‘reine Einbildungskraft’, van een als primair te denken wens of verlangen. Niet het 

subject beeldt zich – subjectief – van alles in; het subject is, omgekeerd, zelf het resultaat van 

een Einbildungskraft die het voorafgaat (en dit geldt ook voor het subject van de wetenschap, 

dat van de psychoanalyse incluis). Dankzij de eigengereide structuur van de betekenaars, kan 

die Einbildungskraft autonoom opereren en kan ‘een betekenaar het subject representeren 

voor een andere betekenaar’. 

                                                 
68  Het moderne, in wezen ‘burgerlijke’ idee dat de mens wel in maar niet van de wereld’ is, vindt zijn 
herkomst in een gelijkaardige christelijke idee (“Zij [de gelovigen] zijn niet van de wereld gelijk Ik [Christus] 
van de wereld niet ben”, Joh. 17:14). Het enige wat de moderniteit aan dit uit het christendom geërfde mensbeeld 
toevoegt is in feite de erkenning van het fictionele karakter van wat daar gesteld wordt. De mate waarin de mens 
niet tot de wereld behoort, is ‘fictioneel’, maar die fictionaliteit behoort dan wel tot de wereld. Het is, meer 
bepaald, vanuit die fictionaliteit dat wij als libidinale driftwezens de wereld en onze beleving ervan ‘verdraaien’, 
‘perverteren’. Die ‘polymorf perverse’ conditie van ons driftleven is tegelijk die van de moderne vrijheid.   
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Die fictieve ‘gaping’ tussen twee betekenaars, die ‘leegte’ buiten/tussen de 

betekenaarswereld waarin en waarvan we leven, die in pure inbeelding rustende ‘ruimte’ 

waarin we denken dat we ‘zelf’ aan het woord zijn: op die ‘ruimte’ gaat ons gevoel van 

vrijheid terug, die ‘ruimte’ maakt ons bestaan ‘menselijk’ en maakt ons allen “semblable”. 

Menselijkheid, gelijkheid en vrijheid moet je voortaan vanuit die ‘ruimte’ denken. Wat ons 

‘semblable’ aan elkaar maakt, is dat niemand volledig behoort tot de wereld die ons maakt tot 

wat we zijn. Dat we allemaal ‘buitenstaanders’ zijn, en dat we niet tot de logica van de wereld 

waarin en waarvan we leven te herleiden zijn. Waren we dit wel, dan had de totalitaire reflex 

die de 20ste eeuw zo massaal heeft gekleurd simpelweg gelijk, dan had die het bij het rechte 

eind wanneer die de waarheid en de logica die ze in de wereld ontwaarde totalitair aan haar 

mensen oplegt. De mens neemt deel aan de sociale en andere werkelijkheid vanuit een 

‘buiten’ dat in wezen fictief is, maar niettemin volstandig tot de realiteit moet worden 

gerekend. Hij neemt er deel aan vanuit een tele-conditie, vanuit een structurele afstand die, 

hoewel nergens objectief retraceerbaar, toch reëel is.  

 Het komt erop aan dit ‘buiten’, die tele-conditie ernstig te nemen. Dit deden de 

Sonderkommando’s op die bewuste augustusdag in 1944. Maar ze konden dit ook pas in 1944 

doen, en ook dan met een hoop die nog volledig was doordrenkt van de diepe wanhoop die 

hen de jaren daarvóór verlamde. Amper enkele jaren terug zou een beroep op de buitenwereld 

bij voorbaat hebben gefaald, precies omdat die buitenwereld zich niet bekende tot een ‘buiten’ 

dat hen allen gelijk maakte. Toen dacht de met de nazi-ideologie meezingende buitenwereld 

dat die zich ‘van binnenuit’ kon definiëren, vanuit wat de mens ‘van nature’ was, vanuit zijn 

vermeende raciale essentie. Alleen het nakend failliet van die ‘eigenheidsideologie’ maakt het 

verzet mogelijk.  

 

Wanneer aan het eind van Pasolini’s Salò (nota bene ook gesitueerd in 1944) de vier 

fascistische ‘sadiaanse helden’ overgaan tot het één voor één dood folteren van hun 

slachtoffers, zien we als toeschouwer ook hoe telkens één van de vier bewust de tele-positie 

inneemt.69 Hij heeft postgevat voor het raam van een hoge kamer in het kasteel, ver van de 

plaats van het onheil, en door een verrekijker slaat hij gade hoe zijn kompanen zich uitleven 

in een regelrechte folterscène. In de ‘vondst’ van de verrekijker schuilt in zekere zin de hele 

                                                 
69  Pasolini’s film situeert Sades De laatste 120 dagen van Sodom in de lente van 1944, in Saló, een kleine 
noordelijke enclave met fascistisch regime in de tijd dat Italië niet langer een fascistische natie was. Voor een 
uitvoerig commentaar bij die film, zie: Frank Vande Veire (2005), “Neem en eet, dit is je lichaam. Over 
Pasolini’s Salò”, in: Neem en eet, dit is je lichaam. Fascinatie en intimidatie in de hedendaagse cultuur, 
Amsterdam: SUN, p. 15-155. 
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pointe van Pasolini’s film. De meest ‘genietende’ sadist staat buiten de folterscène en kijkt toe 

op het gebeuren zonder evenwel het hels geschreeuw van beulen en slachtoffers te moeten 

aanhoren. Het gebulder van de sadist en het gehuil van zijn slachtoffer is wat hij – en wij met 

hem – alleen maar ziet. Wat de toeschouwer hoort als hij met de voyeur meekijkt, is mooie 

laatmiddeleeuwse muziek, bruusk gevolgd door amusementsmuziek op de radio. Dat de 

bewakers van dienst er ‘in alle onschuld’ op beginnen dansen, versterkt nog het typische 

sadistisch vervreemdingseffect.  

Die hele setting laat raak de ware positie van de sadist zien: erbuiten. Maar het toont 

ook hoe hij uitgerekend de ware aard van die positie ontkent en ervan uitgaat dat hij door die 

buitenpositie niet is aangetast. Dat hij de wereld beschouwt als wat binnen zijn macht ligt, een 

macht die poogt alles binnen te houden, al was het maar door alles wat – en al wie – zich als 

‘buiten’ aandient, letterlijk buiten te sluiten en, meer nog, mét hen elk idee van een ‘buiten’ 

letterlijk te vernietigen. ‘Zu vernichten’, zoals de Endlösung met de buitenissige rassen deed.  
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PMO neg. no. 280  

 

 

PMO neg. no. 281 

 



 36

 

PMO neg. no. 281 (zoals opgehangen in de tentoonstelling in het Auschwitzmuseum) 

 

 

PMO neg. no. 282 
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PMO neg. no. 282 (detail) 

 

 

PMO neg. no. 282 (detail, niet-geretoucheerd, geretoucheerd) ) 
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PMO neg. no. 282 (detail, niet-geretoucheerd, geretoucheerd) ) 

 

 

PMO neg. no. 283  
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